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Straatkunstenfestival
Voenk

Jetteinfo

27 mei 2018

Het
straatkunstenfestival
Voenk, dat is spektakel, acrobatie en humor. Dit jaar vindt
dit straatkunstenfestival plaats
op zondag 27 mei. Plaats van
afspraak is opnieuw het Kardinaal Mercierplein. Verschillende straattheatergroepen
brengen spectaculaire acts,
vaak overgoten met een poëtisch en visueel sausje.

PAGINA 19
V.U.: HERVÉ DOYEN, BURGEMEESTER

100 - 1090 JETTE
02.423.12.11 I COMMUNICATIE@JETTE.IRISNET.BE
AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL 9
WEMMELSESTEENWEG

JETTE
IN DE BLOEMETJES

11

18 & 19 MEI 2018
JAM’IN JETTE

22&23

NIEUW SEIZOEN
JETTE STREAM

25

POLITIEKE
BIJLAGE

31>34

2|

Nieuws van het gemeentebestuur

Cultuur zegt u?

“

Een maand geleden kondigde ik
de mooie dagen aan. Intussen
hebben we reeds een prachtige
lente achter de rug, vond de
opening plaats van de ondergrondse parking met zowat 2.000 bezoekers (!),
werden de bovenleidingen van tram 9 geïnstalleerd en gaat de vernieuwing van het Spiegelplein
met rassé schreden vooruit. Kop op, we gaan
vooruit!
Bij de komst van de lente horen ook een hele
resem buitenactiviteiten, waar we best trots op
mogen zijn. Wandelingen, uitstappen, rommelmarkten, concerten, sporttoernooien, culturele

animatie,… Cultuur zegt u? Dan kan u de komende
maanden zeker het hart ophalen.
Eind april namen sommigen onder u ongetwijfeld deel aan de 13de (!) editie van het Artiestenparcours. Het ruime aanbod aan kunstenaars, de
eigenheid van de exporuimtes, het parcoursconcept,… Een heel weekend werden cultuur en ontmoeting gecombineerd, in een hartelijke sfeer.
Ander weekend, ander evenement. Jam’in
Jette is toe aan haar 10de editie! Duizenden mensen zullen tijdens het weekend van 18 en 19 mei
afspreken in het Jetse Jeugdpark voor dit gezinsevenement rond wereldmuziek. Gezien het succes, wordt het festival verspreid over 2 dagen.
Deze rijkdom van onze culturele agenda is te
danken aan de inzet, het professionalisme en het
enthousiasme van de verenigingen die deze activiteiten organiseren. Denk bijvoorbeeld aan Jette
Stream dat binnenkort hervat.
Andere activiteiten zijn dan weer in handen van
de lokale overheid. Met creativiteit en verbeelding
vullen de Jetse diensten het cultureel programma.
We mogen er best trots op zijn.
De Jettenaren hopen dat onze gemeente een
dynamische ruimte blijft waar het goed leven is.
Deze activiteiten dragen hier in
grote mate toe bij. Maar ook u,
als bezoeker, brengt deze evenementen tot leven.
Uw burgemeester,
Hervé Doyen

”

VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE ?
SURF NAAR
WWW.JETTE.BE
HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11
Dienst Bevolking, Burgerlijke
Stand en financiële dienst:
ma-di-woe-vrij
van 8.30u tot 14u
don van 13u tot 19u
Andere diensten:
ma-di-woe-vrij
van 8.30u tot 14u
don van 13u tot 16u

THEODOR 108
Léon Theodorstraat 108
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11
Openbare Ruimte, Gemeentelijk patrimonium, Grondgebiedbeheer, Mobiliteit,
Duurzame Ontwikkeling:
ma-di-woe-vrij van 8.30u tot 14u
don van 13u tot 16u

RAADHUIS
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
Politiecommissariaat
Tel: 02.412.68.06

SLUITINGSDAGEN
Het gemeentebestuur zal gesloten zijn op dinsdag 1 mei, op
donderdag 10 mei en op maandag 21 mei. Op vrijdag 11 mei:
verzekerde dienst van 8.30u
tot 12u.
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Het College van Burgemeester en Schepenen 2013 - 2018

Hervé
DOYEN
Burgemeester
LBJETTE

Geoffrey
LEPERS
ste
1 Schepen
MR-OPEN VLD

• Veiligheid en Veiligheidscontract
• Coördinatie en
Algemene zaken
• Voogdij O.C.M.W.
• Wijkcontract
• Communicatie
en Informatie

• Franstalig onderwijs
• Financiën
• Openbare reinheid
• Toerisme
• Informatica &
Nieuwe technologieën
• Oudstrijders
• Vervoer

> hdoyen@jette.irisnet.be
02.423.12.19

> glepers@jette.irisnet.be
02.423.12.34

Paul
LEROY
5de Schepen
LBJETTE

Brigitte
GOORIS
6de Schepen
MR-OPEN VLD

• Economisch leven
en Handel
• Animatie
• Gezinnen en het Jonge
kind, Franstalige jeugd
• Gezondheid - Stedenbouw

• Nederlandstalig onderwijs
• Nederlandstalige jeugd
• Nederlandstalige cultuur
en Nederlandstalige zaken
• Nederlandstalige senioren

> pleroy@jette.irisnet.be
02.423.12.03

> bgooris@jette.irisnet.be
02.423.12.22

Bernard
VAN NUFFEL
2de Schepen
ECOLO-GROEN
• Openbare ruimte
• Gemeentelijk
patrimonium
• Energiebeheer
(URE, PLAGE, …)
> bvannuffel@jette.irisnet.be
02.423.12.09

Benoît
GOSSELIN

Claire
VANDEVIVERE

3de Schepen

4de Schepen

LBJETTE

LBJETTE

• Preventie
• Sport
• Buitenschoolse activiteiten en Kids’ Holidays
• Personeel
• Bi-culturele
infrastructuren

• Burgerlijke stand
Demografie
• Sociale zaken
• Gelijke kansen – Integratie – Mindervaliden
• Leefmilieu
• Kwaliteit van de dienstverlening aan de burger

> bgosselin@jette.irisnet.be
02.423.12.05

Nathalie
DE SWAEF
7de Schepen

ECOLO-GROEN
• Mobiliteit
• Woonklimaat / Huisvesting
• Duurzame ontwikkeling
• Noord/Zuid relaties
> ndeswaef@jette.irisnet.be
02.423.12.08

Mounir
LAARISSI
8ste Schepen
LBJETTE
• Franstalige cultuur
(inclusief academie en
bibliotheek)
• Franstalige senioren
• Bi-communautaire
activiteiten
• Werkgelegenheid
• Erediensten
> mlaarissi@jette.irisnet.be
02.423.12.03

OCMW
Sint-Pieterskerkstraat 47
> Secretariaat: 02.422.46.11
> Sociale dienst:
02.422.46.75

Brigitte
DE PAUW
Voorzitster OCMW
LBJETTE

Sociale Huisvestingsmaatschappij Jetse
Haard
Voorzitter :
Benjamin Goeders
Esseghem 3, Lahayestraat
282 > Tel. 02.478.38.35
Permanenties diensten administratie, boekhouding
en sociale dienst: maandag van 9u tot 12u en dinsdag van 13.30u tot 16.30u

> cvandevivere@jette.irisnet.be - 02.423.12.05

Paul-Marie
EMPAIN
Gemeentesecretaris
• Algemene leiding gemeentelijke diensten
• Hoofd van het gemeentepersoneel en bevoegd
voor het dagelijks personeelsbeheer
• Voorbereiding en opstellen verslagen College van
Burgemeester en Schepenen en Gemeenteraad
> pmempain@jette.irisnet.be
02.423.12.26

Sociaal Woningbureau
Jette

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap

Voorzitter :
Laurent Vanden Broeck
Residentie Esseghem 2
Jules Lahayestraat 288
> Tel: 02.421.70.90

Voorzitter :
Didier Paternotte
Léon Theodorstraat 204
> Tel: 02.421.65.00
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Van op de banken van de Gemeenteraad…
Gemeenteraad van 28 maart 2018
Verlenging Strategisch
Veiligheids- en Preventieplan

T

ijdens de Gemeenteraad van 28 maart
2018 keurden de gemeenteraadsleden
de verlenging goed van het Strategisch
Veiligheids- en Preventieplan tot eind 2019.
Deze overeenkomst tussen de FOD Veiligheid
en Binnenlandse Zaken en Jette vormt een fun-

damentele schakel in de Jetse preventiepolitiek.
Het plan voorziet een jaarlijkse subsidie van
zowat 40.000 ¤. Deze belangrijke som helpt
om doelgerichte acties te organiseren op maat
van onze gemeente, in het bijzonder op het
vlak van inbraakpreventie. Zo wordt tijdens de
campagne ‘Operatie Rozet’ een veiligheidsdiagnose gemaakt van de voordeur. De preventiedienst neemt eveneens actief deel aan de
federale inbraakpreventiecampagne ‘Een dag
niet’. Ten slotte is er ook een campagne tegen

diefstal met list en tegen inbraak via het kelderraam. Nu de overeenkomst verlengd is tot
eind 2019, kunnen deze preventieacties verdergezet en zelfs uitgebreid worden.
De volgende gemeenteraad vindt plaats op
woensdag 30 mei om 20u.
U vindt de dagorde en de inhoud van elke
gemeenteraadszitting op
https://publi.irisnet.be

Brochure
‘Openbare huisvesting & huisvestingshulp’
Handig hulpmiddel bij uw zoektocht naar een woning
Jette kende de afgelopen jaren net
zoals het hele Brusselse Gewest
een ware bevolkingsexplosie.
Daardoor wordt het steeds moeilij
ker om een kwaliteitsvolle woning
te vinden tegen een betaalbare
prijs. De gemeentelijke brochure
‘Openbare huisvesting & huisves
tingshulp’ vormt een praktische
hulp om een woning te vinden in
Jette en omstreken.

u hoe u financiële hulp kan bekomen om een
privéwoning te betalen. Daarnaast komen de
instellingen aan bod die hulp bieden bij het
zoeken naar een woning of bij de inrichting
van een woning. De brochure wordt afgesloten met een overzicht van nuttige organisaties, zoals de huurdersbond of cohousing.

D

e zoektocht naar een niet te dure en
kwaliteitsvolle woning is vaak een lang
en moeilijk proces dat veel energie
vergt, zowel op de privémarkt als voor de openbare huisvesting. De overheden worden geconfronteerd met een verhoogd aantal aanvragen
waardoor de wachtlijsten lang zijn en de toewijzing van een woning enige tijd kan vragen.
Met de brochure ‘Openbare huisvesting &
huisvestingshulp’ wil het gemeentebestuur u
helpen om een publieke woning te vinden en
u de bestaande steunmaatregelen voorstellen
als u een woning op de privémarkt zoekt.
In de gids vindt u een overzicht van het
aanbod aan openbare huisvesting en ontdekt

Brochure ‘Openbare huisvesting
& huisvestingshulp’
Digitaal op www.jette.be
Aan het onthaal van het Gemeentebestuur
Wemmelsesteenweg 100

Inschrijvingen
wachtlijst woningen
Heropening vanaf 3 mei 2018
Het gemeentebestuur beheert zowat 170
woningen. De inschrijvingen voor kandidaat-huurders heropent vanaf 3 mei 2018.
Als u zich inschrijft als kandidaat-huurder,
komt u terecht op de wachtlijst en zal u gecontacteerd worden van zodra er een woning vrijkomt die overeenstemt met uw
gezinssituatie. Ter info, de wachtlijst telt
momenteel 210 personen.
U kan het inschrijvingsformulier
bekomen
• op de gemeentelijke website www.jette.be
• bij de dienst Gemeentelijk patrimonium
/ Huisvesting – Léon Theodorstraat 108
(dinsdag van 9u tot 12u, donderdag van
14u tot 16u)
• aan het onthaal van
Het Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100 of
Léon Theodorstraat 108

Samenleving
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Van 22 mei tot 27 juni

Hulp belastingsaangifte
Worstelt u ook elk jaar met uw be
lastingsaangifte? Goed nieuws.
Van 22 mei tot en met 27 juni kan u
bij het Jetse gemeentebestuur te
recht om uw aangifte te laten in
vullen.

U

w belastingsaangifte, de autokeuring,
de waterstand opnemen,… Niemand
vindt deze taken echt leuk. Voor uw
belastingsaangifte kan u reeds enkele jaren
rekenen op de steun van het gemeentebestuur. Samen met de FOD Financiën helpen
zij bij uw aangifte. Dit jaar kan u van 22 mei
tot en met 27 juni uw belastingaangifte laten
invullen, via tax-on-web.

Als u het invullen van uw formulier te complex vindt of zeker wilt zijn dat dit foutloos gebeurt, kan u terecht op de permanenties van
het gemeentebestuur en de belastingdienst.
De medewerkers van de belastingdienst vullen uw belastingaangifte in via Tax-on-web,
hetgeen de procedure sneller en eenvoudiger
maakt. Zo bent u meteen zeker dat de aangifte correct ingevuld is.
U kan hulp krijgen bij het invullen van uw belastingaangifte van 22 mei tot 27 juni 2018, elke
weekdag van 9u tot 14u, in de Léon Theodorstraat 108. U moet dus geen afspraak maken,
maar hou er wel rekening mee dat er maximum
180 personen per dag geholpen kunnen worden. Vergeet niet de nodige documenten mee
te brengen voor het invullen van uw aangifte.

Hulp belastingaangifte
Van 22 mei tot 27 juni 2018
Van maandag tot vrijdag van 9u tot 14u
Theodor 108
(Polyvalente zaal – 1ste verdieping)
Theodorstraat 108

Vzw Rockardinal schenkt mooie cheque
aan De Appeltuin
Speel en leefruimte voor kinderen met kanker
Op woensdag 18 april ontving het
UZ Brussel een mooie cheque van
7.207,49€ voor haar project De Ap
peltuin, uit handen van de voorma
lige vzw Rockardinal.

B

egin jaren 2000 groeide het Jetse muziekfestival Rockardinal uit tot een waar
begrip in de Brusselse muziekwereld.
Sinds de eerste editie op 30 april 2000 kwamen
er op het Kardinaal Mercierplein heel wat grote
namen langs en elke jaargang lokte steeds meer
publiek. Duizenden bezoekers konden genieten
van muzikale toppers van binnen en buiten de
landsgrenzen zoals The Kids, Kevin Ayers, Fifty
Foot Combo, André Williams, Dr. Feelgood, Betty
Goes Green, The Blues-O-Matics, Les Truttes,...

Goede doel
Na verschillende succesvolle edities stierf
Rockardinal echter een stille dood. Hoewel

het nooit het doel was van de vzw Rockardinal
om winst te maken, bleef er een aardige som
op de rekening staan. Nu werd beslist om
deze rekening te vereffenen en het resterende bedrag van 7.207,49 ¤ aan het goede
doel te schenken. De keuze viel op De Appeltuin, de speel- en leefruimte voor kinderen

met kanker binnen het UZ Brussel. Ze kregen
op 18 april de cheque overhandigd uit handen
van voormalig voorzitter Theo Bossuyt en
mede-organisator David Hernalsteen.
Een kind dat chemotherapie krijgt hoeft
niet continu in bed te liggen. Tussen de chemosessies door en op betere momenten moet
het de kans krijgen om te spelen, om andere
kinderen te zien, kortom om kind te kunnen
zijn. Via De Appeltuin wordt dit mogelijk.
Naast een grote speelruimte is er ook een
ontspanningsruimte voor tieners en een speciale ruimte voor de allerkleinsten. In de keuken kunnen de mama’s en papa’s het
lievelingsgerecht van hun kind klaarmaken.
Daarnaast is er ook een klaslokaal voorzien.
Het project vormt een belangrijke hulp in
het genezingsproces van de kinderen. Het
contact met andere lotgenoten helpt de getroffen kinderen ook om samen de strijd aan
te gaan. Het bedrag zal helpen om dit lovende
project verder te zetten en te ontwikkelen.
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Jette geplaagd door diefstallen met list
Jettenaren kunnen maar best op
hun hoede zijn als er onverwacht
bezoek aanbelt. Diefstallen met list
lijken namelijk in opmars in onze
gemeente, zeker als we de cijfers
van de laatste paar maanden
mogen geloven. Kijk dus uit voor
verdachte personen die zich aan
bieden.

Enkele tips

D

iefstallen met list kunnen diverse vormen aannemen, maar ze gebeuren
altijd volgens een strak scenario: iemand met slechte bedoelingen belt aan bij
nietsvermoedende – meestal oudere – personen en probeert hen om de tuin te leiden met
de bedoeling hen geld af te troggelen of te
bestelen.

Malafide vs. goedgelovig
De gevallen die zich de voorbije maanden
in Jette voordeden zijn klassiekers: iemand
die zich uitgeeft voor een Sibelga-werknemer
en zogezegd het elektriciteitsverbruik of een

gasprobleem komt vaststellen, dakwerkers
die hun diensten aanbieden om de vermeende slechte staat van het dak van het
slachtoffer te verhelpen,… Twee malafide personen kregen een oudere man zelfs zo ver
dat hij meer dan 2.000 euro afhaalde om een
geveinsd ongeval in der minne te regelen na
een telefonische tussenkomst van zijn verzekeringsmakelaar, lees: handlanger van de dieven.

Meer info: preventiedienst
Cel inbraakpreventie
02.423.11.56
inbraakpreventie@jette.irisnet.be

Familiegroepen Al-Anon
houden jaarlijks congres

Van 14 tot 18 mei 2018

Operatie Rozet
tegen woninginbraken
Jaarlijks vinden er nog steeds teveel woninginbraken plaats. Het blijft dus aangewezen om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen. De preventieactie
‘Operatie Rozet’ kan hierbij zeker helpen.
Jaarlijks organiseert de gemeentelijke Preventiedienst de actie 'Operatie Rozet’,
waarbij de veiligheid van de sloten gecontroleerd wordt. Op deze manier wordt het
inbraakrisico beperkt.
Tijdens de Operatie Rozet, van 14 tot 18 mei,
gaan de gemeenschapswachten, herkenbaar aan hun paarse vest, in verschillende
Jetse wijken langs van deur tot deur. Samen
met de bewoner controleren ze of de toegangsdeur voldoende beveiligd is en aan de
veiligheidsvoorwaarden voldoet.
Vind de veiligheidschecklist op onze website.
Meer info: www.jette.be
Operatie Rozet tegen woninginbraak
Van 14 tot 18 mei

Maar wat als iemand onverwacht aanbelt?
Om te beginnen kan je alvast via het raam of
het spionnetje even kijken wie er precies voor
de deur staat. En als je, nadat je de deur hebt
geopend, nog twijfelt over de intenties van de
persoon die voor je staat, kunnen volgende tips
je misschien helpen om erger te voorkomen:
• Bel bij twijfel het bedrijf of openbare dienst
waarvan de persoon aan de deur beweert
deel van uit te maken.
• Vraag een identificatiebewijs en kijk in de
straat of er een officiële auto geparkeerd
staat.
• Geef de onbekende de indruk dat je niet alleen thuis bent, zelfs al is dat wel het geval.
• Bel de politie als de persoon aan de deur
blijft aandringen of bedreigingen uit (lokale
politie van Jette: 02.412.68.06 of 101 voor
noodgevallen).

Net als de AA biedt de Franstalige
praatgroep AlAnon partners, ou
ders, kinderen of vrienden van al
coholisten de kans om in alle
anonimiteit over hun problemen te
praten en samen oplossingen te
zoeken. Op 26 mei houdt de groep
zijn jaarlijks congres.

Wie op een meer informele manier wil kennismaken met deze groepen, kan op 26 mei
deelnemen aan hun jaarlijks congres, dat de
deuren opent om 8.30u en waar in de voormiddag 2 discussiefora op het programma
staan. ’s Middags kan u er een maaltijd gebruiken en in de namiddag worden de groepen voorgesteld en is er tijd voor een Q&A.

I

Al-Anon Familiegroepen – Jaarlijks congres
Zaterdag 26 mei 2018, van 8.30u tot 18.30u
Sint-Pieterskerkstraat 10
Gratis toegang

n Jette zijn 2 groepen van Al-Anon actief.
De ene groep komt elke week op dinsdag
samen in het Wouterspaviljoen (A. Woutersstraat 12), en dat van 20u tot 22u. De
tweede groep heeft zijn standplaats in de
Vandenschrieckstraat nr. 77, waar geïnteresseerden elke donderdagavond – ook van 20u
tot 22u – terecht kunnen voor een luisterend
oor.

Meer info:
02.216.09.08
info@alanon.be
www.al-anon.be

Mobiliteit
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2, 9, 16 en 23 mei 2018

Vollenbike palmt Mercierplein in!
Vier woensdagnamiddagen kun
nen jong en oud terecht voor fiets
gerelateerde activiteiten op het
Kardinaal Mercierplein.

M

et Vollenbike wil de gemeente Jette,
in samenwerking met vzw Cyclo, de
fiets op een ludieke manier in de kijker zetten. En omdat woensdag op het Kardinaal Mercierplein ook Jette Met-dag is,
organiseert de duurzame markt mee een aantal activiteiten van dit fietsevenement, dat
plaatsvindt op 2, 9, 16 mei, telkens van 14u tot
18u, en op 23 mei, van 14u tot 22u.

Vaste activiteiten
Op de vier woensdagen staan een aantal
vaste ingrediënten op het programma. Zo organiseren de vzw Pro Velo en de VGC fietscursussen voor beginners en gevorderden
van 6 tot 12 jaar, en kan je voor een klein onderhoud van je fiets terecht bij de reparatiestand van Cyclo. Verder is er de smoothie bike
die via pedaalaandrijving smoothies bereidt

met producten van Jette Met. Er zijn ook
crazy bikes en die zijn gewoon… crazy. En ten
slotte is er de riksjawandeling, een activiteit
in samenwerking met het intergenerationele
Labolobo waarbij jongeren met riksja’s ouderen in een home ophalen om samen inkopen
te doen op Jette Met.

Workshops en (muzikale) animatie
Naast de reguliere activiteiten heeft elke
woensdag ook een aantal specifieke workshops en/of animaties:
• op 2 mei en 9 mei: workshop ‘groenten
kweken in de stad’, een organisatie van de
Zadenkiosk, in samenwerking met Jette Met
• 9 mei: workshop karaoke met de modulaire
cargofiets Velo m2
• 16 mei: spektakel ‘Tour à biclou’, een draaimolen met pedaalaandrijving
• 23 mei: ‘fietsen in het verkeer’ met vzw
Gracq, workshop voor (jong)volwassenen
(inschrijven via mobilite@jette.irisnet.be),
fietsgraveeractie (Stadspreventie)
Vollenbike krijgt op 23 mei een spetterende muzikale finale met La Jacqueline en

DJing (van 18u tot 22u) en, niet te vergeten,
een groepsfoto van alle Jetse fietsers. Afspraak om 18.30u op het Mercierplein, mét je
fiets uiteraard!
Vollenbike
Woensdag 2, 9, 16 en 23 mei 2018
Telkens van 14u tot 18u, op 23 mei tot 22u
Kardinaal Mercierplein
Gratis toegang

Parkeergelegenheid voor bestelwagens
in Tuinen van Jette
Blauwe verkeersborden voorzien
van de letter ‘P’ en de afbeelding
van een auto: tot vorige maand
waren ze alomtegenwoordig in de
Tuinen van Jette. Maar sinds kort
zie je in sommige straten een bord
met enkel de letter ‘P’ op. Goed
nieuws voor bestelwagens…

W

ie tot voor kort zijn bestelwagen
wilde parkeren in de Tuinen van
Jette kwam van een kale reis terug.
Op het hele grondgebied van de wijk was parkeren enkel toegestaan voor motorfietsen,

auto’s en minibussen. Voor buurtbewoners
met een bestelwagen was dat natuurlijk heel
vervelend, daarom trof de gemeente de nodige maatregelen om deze categorie weggebruikers tegemoet te komen.

• Jean-Baptiste Moyensstraat;
• Burgemeester Etienne Demunterlaan, vanaf
het kruispunt met de Tentoonstellingslaan
tot het kruispunt met de Charlie Chaplinstraat;
• De parking naast de Charlie Chaplinstraat.

Zone E9a
Op voorstel van de gemeentelijke dienst
Stadsmobiliteit en de politie werd in een aantal straten van de Tuinen van Jette een parkeerzone E9a ingevoerd. Dat betekent dat
naast gewone personenwagen ook bestelwagens er mogen parkeren. Hiervoor werd op
volgende plaatsen al de nodige signalisatie
aangebracht:

Deze drie plaatsen zijn
sinds kort uitgerust met
het verkeersbord E9a
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Duurzame ontwikkeling

Nieuwe wijkcompost in Jette
Na collectieve moestuin nu ook wijkcompost
voor omwonenden home Magnolia
Jette is een wijkcompost rijker:
Magnolia. Sinds kort kunnen de
buurtbewoners van het gelijkna
mige rusthuis in de Leopold I
straat er elke zondagmorgen
terecht met hun organisch afval.

Organisch afval
De wijkcompost kwam er dankzij het energieke enthousiasme van een twintigtal bewoners in de wijk, en een subsidie van Leefmilieu
Brussel. Naast het groenafval van de moestuin
en het keukenafval van het rusthuis, is er ook
plaats voor het organisch afval van de wijkbewoners. Zij kunnen er elke zondagmorgen, van
11u tot 12u, onder meer hun fruit- en groenteresten, koffiedik (inclusief papieren filter) en
theebuiltjes (zonder etiket) kwijt. Ter herinnering: verwelkte bloemen, brood en sommige
etensresten zijn niet toegelaten in de wijkcompost. Gebruik hiervoor de oranje vuilniszak.

H

et Good Food-initiatief, gesubsidieerd
door Leefmilieu Brussel, heeft het
project ‘Naar een nieuwe voedingscultuur in Jette’ van de gemeentelijke dienst
Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu een duwtje in de rug gegeven. In dit project kadert
onder meer de collectieve en transgenerationele moestuin Magnolia, die onlangs aangevuld werd met een collectieve compost.

Meer info:
magnoliagardensjette@gmail.com

19 mei 2018

Agora ‘Het syndroom van de struisvogel’
Jette introduceert ‘Dialoog over menselijkheid’

D

e Franse collectieve en participatieve
dynamiek ‘Dialoog over menselijkheid’ heeft sinds kort ook Brussel in
zijn greep. Op 19 mei organiseert het initiatief een
agora in het Jetse Jeugdpark rond de thematiek van
‘Het syndroom van de
struisvogel’.
‘Dialoog over menselijkheid’ is een beweging die
zijn oorsprong vindt in het
Franse Lyon en ondertussen in meer dan 60
steden op 4 continenten actief is. Dit project
wil dat we onze menselijkheid in vraag stellen
met betrekking tot de grote uitdagingen van
deze tijd: klimaatopwarming, milieuproblematiek, groeiende sociale ongelijkheid,…

Klimaatopwarming
Om uit de onverschilligheid en het immobilisme rond een van de genoemde hedendaagse

uitdagingen te geraken, organiseert ‘Dialoog
over menselijkheid’ op 19 mei, ter gelegenheid
van Jam’in Jette een agora rond ‘Het syndroom van de struisvogel’.
Waarom steekt de mens nog
altijd de kop in het zand als
het gaat over klimaatopwarming? Wat kunnen we ondernemen om deze realiteit
onder ogen te zien?
Deze agora zal zich volgens de methodologie van
‘Dialoog over menselijkheid’ voltrekken: iedereen is vrij om te spreken, bereid om te luisteren
en betoont respect voor andermans mening.
‘Dialoog over menselijkheid’
Agora ‘Het syndroom van de struisvogel’
Zaterdag 19 mei, vanaf 12.30u
Jeugdpark
Meer info:
jijsolidair@gmail.com

3 juni 2018

Animatie Heymboschsite:
‘Het leven van een vogel’
De Heymboschsite is geklasseerd als
een gebied van hoge biologische waarde.
Sinds vorig jaar kan u het hele jaar door deze
unieke site bezoeken of deelnemen aan
ouder/kinderworkshops rond de natuur. Voor
de activiteit in juni voorzien we een animatie
met de vereniging Jeunes & Nature over vogels. Hoe leven vogels, wat eten ze, hoe communiceren en verplaatsen ze zich? We
trekken de Heymbosch in waar je via actieve
spelletjes alles leert over vogels en hun bijzonderheden. Het leven van een vogel zal
voor jou geen geheimen meer kennen.
Om alles vlot te laten verlopen en omdat het
aantal deelnemers beperkt is, is het aangeraden om vooraf in te schrijven.
Animatie Heymboschsite
‘Het leven van een vogel’
Zondag 3 juni, van 13.30u tot 17u
Wouterspaviljoen (A. Woutersstraat 12)
Gratis
inschrijven via
ibongaerts@jette.irisnet.be - 02.422.31.12

Leefmilieu
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13 mei 2018  Opendeurdag van het Leefmilieu

Outdooractiviteiten voor jong en oud
Natuurliefhebbers, outdoormensen en gezinnen opgelet! Op zondag 13 mei vindt de tweejaarlijkse opendeurdag van het Leefmilieu plaats. Het programma zit boordevol leuke outdooractiviteiten en animaties, met het verborgen leven van de bomen als centraal thema.
Programma
Doorlopend, van 10u tot 18u:
• Bezoek gemeentelijke serres: u krijgt
een klein plantje mee naar huis
• Houtsnijder: ontdek enkele werken,
technieken en het materiaal • Meester
Composteerders: uitleg en demonstraties • MeesterGroentekwekers: hoe
start ik een moestuin in de stad? • De bij
entuin: ontdek de fascinerende bijenwereld • De Jetse Ecoambassadeurs:
voorstelling van de activiteiten rond het
leefmilieu • Gierzwaluwen zonder gren
zen: een ongelofelijke vogel die uw hulp
goed kan gebruiken • Natuurpunt: infostand ‘de boomgaard’ • Natuur in Jette:
zaaiworkshop • BiblioJette: knutselhoekje (FR) • De Kinderboerderij: parcours ‘van zaad tot boom’, juweelworkshop,
spelletjes rond de boom, ezelwandeling, bezoek het hopveld en de bierproductie,…

Van 13u tot 18u:
Onvergetelijke ervaringen!
• Een echt en virtueel bos (duur 1min30)

G

enieten van de kleurenpracht van de
gemeentelijke serres, een ezelwandeling in de Kinderboerderij, in bomen
klimmen, leren composteren, het virtuele bos
ontdekken,… Dit en zoveel meer kan allemaal
tijdens de Opendeurdag van het Leefmilieu.
Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een fantastische dag met het hele gezin. Afspraak op
en rond de gemeentelijke serres, de Kinderboerderij en in het Poelbos.

Virtueel bos
Zowel de beplantingsdienst als de Kinderboerderij bevinden zich op de rand van het
Poelbos, één van de groene pareltjes van
Jette. Tijdens de Opendeurdag van het Leefmilieu kan u dit reservaat ontdekken tijdens
een geleid bezoek, maar ook het virtueel bos,
met een virtual realityhelm, gecreëerd door

Wood Wide Web. U kan zelf ook onder begeleiding in bomen klimmen of ontdekken hoe
bomen met elkaar communiceren. Daarnaast
leert u hoe u zelf een moestuin start, kan u
deelnemen aan een zaaiworkshop, de bijentuin ontdekken, genieten van het werk van
een houtsnijder, knutselen,… In de Kinderboerderij zijn er spelletjes met de boom als
centraal thema, een juweelworkshop, een
ezelwandeling, een bezoek aan het hopveld
en de bierproductie,…
Kortom, heel wat fantastische outdooractiviteiten voor jong en oud. Kom zeker eens
een kijkje nemen en ontdek de groene pracht
van onze gemeente.
Opendeurdag van het Leefmilieu
13 mei 2018 van 10u tot 18u
Dienst Beplantingen - Laarbeeklaan 120

Duik in het universum van de bomen, via
een virtual realityhelm • Klim in de
bomen: verticaal de boom in via geïnstalleerde koorden

Op inschrijving (de dag zelf)
• Om 14.15u en om 16u: Filmvoorstelling
‘Intelligent Trees’ (duur: 45 min, tweetalig).
In Duitsland ontdekte een boswachter dat
de bomen met elkaar communiceerden.
Hoe ongelooflijk het ook klinkt, de bomen
zorgen voor hun nageslacht, voor de
zwaksten en de oudsten onder hen...
• Vertrek om 14u: Geleid bezoek aan het
Poelbos over de bomen in het reservaat
• Om 11u, om 13.30u en om 15.30u: Natuurworkshop ‘Geneeskrachtige bomen’ en praten met de bomen (1u, volwassen publiek)
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Van 28 mei tot 1 juni

Oproep ‘bescherm de bijen’ gonst door heel Jette!

T

er gelegenheid van de Week van de Bij
organiseert de gemeente Jette een didactische stand over bijen en bestuivers, met degustatie van honing en verdeling
van zaden en brochures. Op 31 mei en 1 juni zal
een imker aanwezig zijn op de expo.

wordt bestoven door insecten. Nog een cijfer:
ongeveer 70% van wat op ons bord terechtkomt (fruit, groenten, oliën,…) is direct of indirect het resultaat van bestuiving. Zowel
wilde bijen als honingbijen zijn onmisbaar
voor de landbouw, de voedselproductie en de
goede werking van de ecosystemen.

percelen met goede bijenplanten aanleggen.
En als we nu eens onze kijk op de natuur veranderden zodat we bijvoorbeeld niet langer
over ‘onkruid’ hoeven te spreken… Meer informatie en andere acties ter bescherming van
de bijen vind je op www.levedebijen.be.

Diversiteit
Ieder van ons kent de tamme bij, beter bekend als de ‘honingbij’. Maar wist je dat België
zo’n 384 bijensoorten, waaronder 30 hommelsoorten, telt? Over de hele wereld zijn er
zelfs 20.000 soorten bekend. De meeste van
deze bijen leven alleen en worden daarom
ook ‘solitaire bijen’ genoemd. Sociale bijen,
zoals hommels, vormen eenjarige kolonies.

Bestuiving
Terwijl bijen voedsel inslaan transporteren
ze ook pollen van de ene bloem naar de andere. Dit fenomeen noemt men bestuiving.
Het is essentieel voor de vorming van fruit en
zaden. Niet minder dan 80% van de planten

Bedreigingen en afname
Het bijenbestand is in vrije val: 24 % van de
Europese hommels is met uitsterven bedreigd,
het sterftecijfer van de kolonies honingbijen
ligt boven het natuurlijk gemiddelde en tal van
wilde bijensoorten worden alsmaar zeldzamer.
De oorzaken: het gebruik van pesticiden, invasieve soorten, monoculturen, de klimaatverandering, de verdwijning van hun natuurlijke
habitat,…

Hoe de bijen beschermen?
We kunnen het bijenbestand op peil houden door in de eerste plaats ervoor te zorgen
dat ze genoeg voedsel vinden en dat we dus

SAGALbiomanden
bij Ploef !
Op zoek naar een mand met bio
groenten en fruit van Brusselse
bodem? De SAGAL (Solidaire Aan
koopgroep voor Artisanale Land
bouw) heeft nog plaatsen
beschikbaar! De manden worden
elke donderdag afgeleverd bij
Ploef!.

O

m de band tussen producenten en
consumenten te versterken, richtte
de vzw ‘le Début Des Haricots’ in
2010 de stadsboerderij op. Deze boerderij
leert jongeren groenten telen voor de 3
SAGAL-biomanden (Solidaire Aankoopgroep
voor Artisanale Landbouw), waaronder die
van Jette. Deze groentetelers in spe worden
bijgestaan door landbouwspecialisten, een
sociaal begeleidster en 2 ezels.

Groenten, kruiden, fruit
Door in een SAGAL te stappen, neem je
deel aan een voedingsmodel dat inzet op lokale, bio- en seizoensgroenten, geteeld in
korte keten en op een menselijke schaal, een
model waarmee je tegelijkertijd een solidaire
band met de producent creëert.
In de Jetse SAGAL zijn nog enkele plaatsen
vrij. Een biomand telt zo’n 8 tot 10 soorten
groenten, kruiden en kleine seizoensvruchten. Het is mogelijk om af te spreken met andere leden en 1 biomand voor 2 personen te
bestellen. In Jette worden de groentemanden
tijdens het seizoen (van begin mei tot half december) elke donderdag geleverd bij Ploef!
(Bonaventurestraat 100).
Meer info:
louisbea2002@yahoo.f
0479.609.100

Expo ‘Het gonst door heel Jette’
Van 28 mei tot 1 juni
Aanwezigheid van een Jetse imker op
donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni
Inkomhal van het gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
tijdens de openingsuren van het gemeentebestuur
Meer info:
idesmet@jette.irisnet.be
02.422.31.01

Workshop ‘Telen in de stad’
Mijn moestuin op 1 m²
In het kader van de serie ‘Telen in de stad’
organiseert Leefmilieu Brussel, in samenwerking met de gemeente en het OCMW, in
mei de workshop ‘Mijn moestuin op 1 m2’.
Frambozen, bessen, aardbeien,… Er zijn zoveel kleine fruitsoorten die je op 1 m2 kan
telen. Dankzij deze workshop kan je de
teelt van je fruitbak plannen, en je beplantingen correct uitvoeren, verzorgen en
snoeien doorheen het seizoen. Vanaf volgende lente kan je heerlijk en gezond fruit
oogsten, klaar om te proeven, te bewaren
of recepten mee uit te proberen. Het hele
gezin zal ervan smullen!
Workshop ‘Mijn moestuin op 1m2’
Donderdag 31 mei, van 18u tot 21u
Dienst Beplantingen - Laarbeeklaan 120
Gratis, inschrijven verplicht
Meer info en inschrijvingen:
idesmet@jette.irisnet.be – 02.422.31.01

Leefmilieu
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Van 15 juni tot 15 september 2018

Wedstrijd Jette in de bloemetjes
De zomers in Jette zijn al jaren
prachtig en kleurrijk, onder meer
dankzij de Jettenaren die hun kans
wagen in de wedstrijd ‘Jette in de
bloemetjes’.

zijn de mooie cadeaubons die er aan vasthangen. Wie meedingt naar zo’n fraaie bon en nog
in de prijzen valt ook, mag rekenen op een beloning die in het teken staat van ontspanning
en verwennerij. Daarbovenop krijgt iedereen
bij inschrijving een nectarrijk plantje!

Z

Categorieën

in om je voortuintje, balkon of vensterbank eens in de bloemetjes te zetten?
Vind je een aangename leefomgeving
belangrijk en wil je daar je steentje toe bijdragen door je gevel wat extra kleur te geven?
Of heb je gewoon groene vingers en vind je
het fijn om je huis of appartement een fleurige toets te geven? Het zijn stuk voor stuk
goede redenen om ook dit jaar (of waarom
niet voor de eerste keer?) deel te nemen aan
‘Jette in de bloemetjes’.

De wedstrijd is naar goede gewoonte ingedeeld in verschillende categorieën, waaronder
die van de Grote Prijs van de Jury, die het College van Burgemeester en Schepenen toekent
aan een uitzonderlijke compositie die de aandacht van de jury trok.

Biodiversiteit
Deze wedstrijd richt zich zowel tot nieuwelingen als tot de vertrouwde deelnemers van
de wedstrijd. Er is slechts een voorwaarde: de
bloemenpracht moet zichtbaar zijn vanaf de
openbare ruimte. Jette in de bloemetjes
vormt hiervoor de ideale gelegenheid! Dit jaar
zal de jury trouwens bijzondere aandacht be-

steden aan de biodiversiteit en bestuivers, en
nectarrijke planten een voorkeursbehandeling geven.

Prijzenpot
Een extra motivatie om je geluk te beproeven bij deze editie van ‘Jette in de bloemetjes’

Info en inschrijving wedstrijd ‘Jette in de
bloemetjes 2018’
(uiterste inschrijfdatum: 15 juni 2018)
Dienst Duurzame ontwikkeling Leefmilieu
llse Desmet
Léon Theodorstraat 108
02.422.31.01 – idesmet@jette.irisnet.be
www.jette.be

Groene bezem 2018: deelnemende wijken

T

ijdens deze grote netheidsactie slaan
wijkcomités,
eco-ambassadeurs,
straatvegers en buurtbewoners de
handen in elkaar om hun wijk of de groene
ruimte in hun buurt eens grondig aan te pakken. Dit evenement is ook de ideale gelegenheid om de leefomgeving op te fleuren en
kennis te maken met de straatvegers die elke
dag het beste van zichzelf geven om onze wijken proper te houden.
Groene bezem actie 2018
Zaterdag 5 mei, van 9.30u tot 11.30u
Meer info en inschrijvingen:
Eco-raadgeefster
cmeeus@jette.irisnet.be – 02.422.31.03

Afspraak op 5 mei:
• Heymbosch
Afspraak: parking Mercuregalerij,
kant Delhaize
• Mercier
Afspraak: voor de Sint-Pieterskerk
• Esseghem
Afspraak: speelplein Essegem
• Florair
Afspraak: voor Florair II, G. De Greeflaan
• Lenoir
Afspraak: F. Lenoirstraat,
voor het postgebouw

• Ketjes de Dieleghem / Rode Kruis
Afspraak: parking Silly,
Dieleghemse-steenweg 33
• Tuinen van Jette
Afspraak: Jean-Louis Thysplein
• Ô Don
Afspraak: ingang Huybrechtspark
(hoek Odon Warlandlaan – Spruytstraat)
• ’t Hof ten Berg
Afspraak: ingang ’t Hof ten Berg
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16 mei 2018

Jette Met
haalt de vlaggetjes weer boven!

I

n mei bestaat Jette Met 3 jaar en dat
wordt gevierd. De producenten zijn er
alvast klaar voor en hebben op woensdag 16 mei het één en ander in petto..
De markt zal in een feestelijk kleedje worden gestoken en in de tent in het midden

van de markt kan je terecht voor lekkere
gerechten aan een vriendenprijsje. Wafels
met slagroom! Gegrilde halloumi! Cheeseburgers met veel frisse garnituur! Taart!
Allemaal gemaakt met verse producten
van de markt.
In de promostand krijg je een overzicht
van alle producten op de markt en de bedrijven die ze met liefde voor hun vak produceren. Misschien zijn er nog wel enkele
die je niet kent?
Kom zeker af tussen 15 en 18 uur voor
proevertjes, drankjes en de goede sfeer.
Met een beetje zon en jouw aanwezigheid
wordt deze feesteditie net zo’n succes als
vorig jaar. Tot dan!

Proxy Chimik in Jette:
Mei 2017
• Kardinaal Mercierplein, van 17u tot
17.45u - 14 mei 2018
• Woestelaan (OLV van Lourdes kerkt),
van 16u tot 16.45u – 12 mei 2018
• Liebrechtlaan (J.B. Moyens), van 14u tot
14.45u – 12 mei 2018
• Gemeentelijke Dienst beplantingen
(Laarbeeklaan 120 – 02.478.22.99) enkel
voor Jettenaren – elke dinsdag, donderdag
en zaterdag, van 9u tot 12u, behalve op
donderdag 10 en zaterdag 12 mei

OPENBARE RUIMTE
Jetselaan
Bekabeling
De MIVB, Elia, Proximus, Hydrobru en Sibelga
zijn in november gestart met bekabelings- en
graafwerken op de Jetselaan (tussen de Lakenselaan en metrostation Simonis). De duur
van de werken wordt geschat op 125 dagen.

Fernand Pirestraat en de Keersmaekerstraat
Bekabeling
Op 27 maart zijn Sibelga, Telenet en Proximus
in de Fernand Pirestraat en de de Keersmaekerstraat gestart met bekabelingswerken en
de vernieuwing van de waterleiding en de
aansluitingen. De duur van deze werken
wordt geschat op 100 werkdagen.

Vincent Vandermaelenlaan, Joseph De Heynlaan, Max Tircherplein
Bekabeling en vernieuwing van de
openbare verlichting
In april start Sibelga met bekabelings- en
graafwerken, alsook met de vernieuwing van
de aansluitingen in de Vincent Vandermaelenlaan, de Joseph De Heynlaan en op het
Max Tircherplein. Ook de openbare verlichting wordt aangepakt. Deze werken zouden
zo’n 100 werkdagen in beslag.

Garcetpark
Vernieuwing van de paden in het
park
Momenteel renoveert de gemeente de paden
in het Garcetpark. De duur van deze werken
wordt geschat op 60 dagen. Tijdens deze periode zal het park gesloten zijn.

Tentoonstellingslaan
Vernieuwing van het evacuatienetwerk voor regenwater
Brussel Mobiliteit voert momenteel werken
uit voor de vernieuwing van het evacuatienetwerk voor regenwater ter hoogte van de Tentoonstellingslaan, tussen de Dieleghemdreef
en de Jean-Baptiste Moyensstraat. De duur
van de werken wordt geraamd op 55 werkdagen.

Tram 9
Koningin Astridplein, Tentoonstellingslaan
Meer info over deze werken:
www.tram9.brussels
ombudsmantram9@gmail.com
0497.58.22.57
www.mivb.be – 0800.94.001 (van 9u tot 12u)
www.jette.be

Samenleving
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Oproep Jetse sportverdiensten
Bijzondere sportprestatie geleverd?

J

ette is een sportieve gemeente. Het
volgeboekte omnisportcentrum en de
verschillende sportieve initiatieven
zoals de scholencross, ‘Ik loop voor mijn conditie’ of de sportcheques zijn hier het beste
bewijs van. De sportievelingen worden bovendien jaarlijks in de bloemetjes gezet, tijdens
de uitreiking van de Jetse Sportverdiensten.
Laat het ons weten als u een opmerkelijke
sportprestatie geleverd hebt, zodat de gemeentelijke sportdienst u kan opnemen in de
lijst van verdienstelijke sporters.

Heb je de Marathon des Sables uitgelopen,
het wereldrecord speerwerpen scherper gesteld of goud behaald op het EK atletiek? Weinig waarschijnlijk. Maar toch leveren
Jettenaren jaarlijks opmerkelijke sportprestaties. Op maandag 25 juni krijgen de kampioenen, promovendi, recordhouders, maar ook
ploegen die zich onderscheiden door hun fairplaygedrag of vrijwilligers die zich reeds vele
jaren inzetten voor hun favoriete sportclub de
Jetse sportverdiensten uitgereikt.
Komt u in aanmerking met uw prestaties

als sportieveling of als sportclub? Geef dan
voor 15 juni een seintje aan de gemeentelijke
sportdienst via het formulier dat u op de gemeentelijke website vindt.
Meer info: 02.423.12.50 - www.jette.be
Uitreiking Jetse sportverdiensten
25 juni om 20u
Gemeentelijke Feestzaal
Kardinaal Mercierplein
Inschrijvingen tot 15 juni via www.jette.be

Pink Ribbonettes Brussels
Vechten tegen borstkanker via sportieve krachttoer
De Pink Ribbonettes Brussels orga
niseren regelmatig activiteiten, al
dan niet sportief, om elkaar te
steunen maar ook om eraan te he
rinneren dat er een leven is na
borstkanker.

T

ijdens de jaren 1990 werden patiëntes
met borstkanker aangeraden om hun
arm na de operatie in beweging te
houden. Sindsdien is gebleken dat armbewegingen helpen tegen het syndroom van de
‘dikke arm’. Hieruit ontstond de beweging
“abreast in a boat”, waarbij (ex-)patiëntes
roeien tegen borstkanker.
Overal ter wereld ontstonden er groepen
met vrouwen die geconfronteerd waren met
borstkanker, om regelmatig samen te gaan
peddelen. Gesteund door de vereniging Pink
Ribbon, startte de Jetse Liliane De Boeck de
Pink Ribbonettes Brussels op: onfortuinlijke
lotgenotes in roze uitrusting die samen de ziel
uit het lijf peddelen. De sport helpt tegen de
‘dikke arm’, die vaak optreedt na de borstoperatie, maar vermindert ook de kans op herval. Het belangrijkste effect is misschien wel

dat de ziekte dankzij deze vrouwen uit de taboesfeer geraakt.

Dan wordt meteen ook de volgende grote uitdaging voorgesteld: de deelname aan de mythische Vogalonga in Venetië.

Brussel doorkruisen op het kanaal
In de maand mei organiseren de Pink Ribbonettes verschillende activiteiten.
Op 1 mei doorkruisen ze Brussel op het kanaal. In het gezelschap van verschillende
groepen uit Frankrijk, zullen ze om 11u van
start gaan aan de Brussels Royal Water
Sports 1865 aan de Vilvoordsesteenweg.
Op 5 mei is de afspraak om 15u in de regattaclub Kayak in de Lijsterstraat in Anderlecht.

20 mei: Venetië, here we come !
Op 20 mei zullen de Pink Ribbonettes deelnemen aan de 32 km lange Vogalonga in Venetië, na een maandenlange voorbereiding.
Deze wedstrijd is open voor alle landen maar
ook voor alle types van roeiboten. Een reusachtig evenement, met meer dan 7.000 deelnemers, waaronder 150 ploegen van vrouwen
getroffen door de ziekte, en meer dan 2.000
boten zonder motor. Het startschot wordt om
9u gegeven op het San-Marcoplein.
De Pink Ribbonettes zijn de eerste Belgische vrouwengroep die deelneemt aan dit wereldwijd bekende evenement.
We wensen deze vrouwen heel veel succes,
in hun strijd tegen en voor het bespreekbaar
maken van de ziekte!
U wenst meer info over deze groep of hen
steunen?
Liliane De Boeck
pinkribbonettebxl@gmail.com
www.pink-ribbon.be/fr/project/pink-ribbonettes
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Jette, een bruisende gemeente
8 mei 2018

VDay  Herdenking einde WOII
Op dinsdag 8 mei wordt in Jette V
Day herdacht, het einde van de
Tweede Wereldoorlog, op 8 mei
1945. Doorheen de tijd evolueerde
deze dag echter tot een herden
king van de beide wereldoorlogen
en tot een oproep tot vrede.

, J. Lahaye-, G. Delathouwer-, J. Loossensstraat, de de Smet de Naeyerlaan en de Ontmijnerslaan om te eindigen aan het
oorlogsmonument op de Secrétinlaan waar
hulde wordt gebracht aan de oorlogsslachtoffers. Het vormt eveneens een bezinningsmoment waarbij de hoop op vrede uitgesproken
wordt.
Dit jaar herdenken we wereldwijd ook de
100ste verjaardag van het einde van de Eerste
Wereldoorlog. Dit najaar zullen er in Jette
nog specifieke activiteiten plaatsvinden met
het oog op deze herdenking.

O

p 8 mei 1945 capituleerde Duitsland.
Sindsdien wordt deze dag symbolisch gevierd als de overwinningsdag.
Ook in Jette. De dag bestaat uit een optocht
langs Jetse straten die de namen van verzetstrijders dragen.
Dit jaar vindt V-Day in Jette plaats op dinsdag 8 mei, vanaf 18u. De tocht gaat langs de
Baron de Laveleye-, Augustijnernonnen-, Verzetsstraat, Pannenhuisrotonde, Dapperheids-

V-Day - Herdenking einde WOII
Dinsdag 8 mei om 18u
Start aan het OLV Lourdesvoorplein op de
Woestelaan

Seniorenactiviteiten
9 mei 2018
Koninklijke serres
De plantencollecties van de
Koninklijke
serres zijn een
ware streling
voor de zintuigen. Ze zijn te
danken
aan
het
prestigieuze bewind van Leopold II en de creativiteit van architect Balat en zijn ondergebracht
in een lichtrijke omgeving van glas en staal.
Een prachtige combinatie van natuur en architectuur.
We betreden het Domein via het Erehek. Het
parcours omvat de Serres, het atelier van Koningin Elisabeth en een deel buiten de serres
met zicht op het park van het Kasteel.
Bezoek Koninklijke serres
Woensdag 9 mei 2018
Vertrek om 9u op het Kardinaal Mercierplein

met de gemeentelijke bus, terug om 13u
Prijs: 3 ¤
Inschrijvingen:
bij dienst Senioren
02.423.12.6
cademeyer@jette.irisnet.be

4 juli 2018
Uitstap Pairi Daiza,
met de kleinkinderen
Het dierenpark
Pairi Daiza is
door de jaren
heen
uitgegroeid van een
vogelpark tot
een volwaardige dierentuin.
Pairi
Daiza is gevestigd op de site van de voormalige Abdij van Cambron. De vele ruïnes in het
park herinneren hieraan.
De trekpleisters van Pairi Daiza zijn onder-

meer de "Droom van Han Wu Di", de grootste
Chinese tuin van Europa, het Roofvogeldorp
of het groot Indonesisch gebied. Het meeste
volk lokken echter de twee Chinese reuzenpanda's, Hao Hao en Xing Hui. Ook de kleinkinderen zijn welkom op deze uitstap.
Uitstap Pairi Daiza
Woensdag 4 juli 2018
Vertrek om 8.30u op het Kardinaal Mercierplein
Prijs:
38¤ van 3 tot 11j
41¤ vanaf 60+
43¤ van 12 tot 59j
Inbegrepen: ingang, vervoer en rondrit met
stoomtrein in het park
Inschrijvingen:
bij dienst Senioren
02.423.12.67
cademeyer@jette.irisnet.be
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Van half mei tot eind september

Terug van weggeweest:
popupbar Fabiola!
Vorig jaar al kon je tijdens de zo
mermaanden tijdens je wandelin
gen in het Koning Boudewijnpark
een tussenstop maken in pop
upbar Fabiola. Voor wie dit initia
tief van Leefmilieu Brussel wel kon
smaken is er goed nieuws: ook dit
jaar slaat Fabiola haar tenten op
aan de Toussaintstraat.

biliseren voor een duurzamer voedingssysteem. Zo werkt de bar samen met een aantal
lokale producenten. De dranken variëren van
bieren, cocktails, warme dranken en frisdranken tot een huisbereid drankje op basis van
gember. Voor een snelle hap kan je kiezen tussen wraps, soep, broodjes, tapas, barbecue,
tot zelfs een bordje paella bij gelegenheid.
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Meimaand
rommelmarktmaand
Nu het lenteweer eindelijk doorgebroken
is, gaat ook het rommelmarktseizoen
volop van start. In mei staan er maar
liefst vijf rommelmarkten op het programma. U kan nog snel uw plaats reserveren, of langsgaan om koopjes op de kop
te tikken.

Randanimatie

E

en groene omgeving, een duurzaam
hapje en een eerlijk drankje, culturele
en sportieve activiteiten voor groot en
klein, en dat alles in een gezellige sfeer: dat
is het geheim achter het succes van de popupbars van Leefmilieu Brussel. Onze hoofdstad telt er ondertussen vijf, verspreid over
evenveel Brusselse parken: het Dudenpark in
Vorst, het Terkamerenbos in Elsene, het Jubelpark in Brussel, het Georges Henripark in
Sint-Lambrechts-Woluwe en het Koning Boudewijnpark in Jette.

Duurzaam en ludiek
Het concept van pop-upbar Fabiola is hetzelfde gebleven: gezonde en verantwoorde
producten serveren om het publiek te sensi-

Ook dit jaar zal in pop-upbar Fabiola plaats
zijn voor nevenactiviteiten. Vanaf begin mei
kan je terecht op www.guinguettesbarc.be
voor de culturele en sportieve agenda. Volg
Fabiola ook op facebook (guinguettefabiola)
en instagram als je op de hoogte wil blijven
van de activiteiten. En wie de bar als decor of
locatie wenst voor een artistieke prestatie of
een of ander evenement, kan altijd contact
opnemen met de verantwoordelijke via
julie@guinguettesbarc.be.

Pop-upbar Fabiola
Van half mei tot eind september 2018
Elke dag, van 11u tot 22u (behalve bij slecht
weer)
Koning Boudewijnpark (ingang fase 2)

Wouters
Maandag 1 mei 2018, Woutersstraat
Jacques Brel
Zaterdag 5 mei 2018, in de Augustijnernonnenstraat, de Loossensstraat, Delathouwer- en Esseghemstraat
Info en inschrijvingen:
0472.97.44.48 – 0478.58.09.97
0465.96.40.45
Esseghem
Zaterdag 5 mei 2018, in de Esseghemwijk
Info:
0495.699.623 – 0485.255.340
ceco@scarlet.be
Tournesols
Zaterdag 12 mei 2018, op de speelplaats
van school Tournesols, in de Van Bortonnestraat en op het Kardinaal Mercierplein
Inschrijvingen: 02.426.49.17 (overdag)
Vergeten Hoek
Zaterdag 26 mei 2018, in de wijk Vergeten
Hoek
Inschrijvingen: La Calabria de Lévis Mirepoixlaan 28, op 08, 17 en 22 mei van 17u
tot 19u
Info :
amisdecorneille@gmail.com
0470.23.55.74 (na 16u)
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Zonovergoten succeseditie
Artiestenparcours d’Artistes
Op 21 en 22 april vond de 13de editie
plaats van het Artiestenparcours
d’Artistes.
Geen
ongeluks
editie echter, want de zon was op
de afspraak, samen met vele hon
derden bezoekers. Een heel week
end
lang
ontvingen
de
deelnemende kunstenaars de be
zoekers in hun atelier, woonkamer,
in een tentoonstellingsruimte
vooréénweekend en zelfs in
openlucht. Daarbij gaven ze graag
een woordje uitleg bij hun oeuvre.
Beeldhouwers, fotografen, schil
ders, juwelenontwerpers, graffiti
kunstenaars, ambachtslui,… Het
parcours bood voor elk wat wils.
Her en der werd er eveneens de
nodige animatie voorzien, waarbij
het publiek zelf actief kon deelne
men. De bezoekers waren enthou
siast, net als de deelnemende
artiesten, die eveneens enkele
voorstellen deden voor volgend
jaar. Afspraak alvast eind april 2019
voor een nieuwe, nog betere editie
van het APA.

Inhuldiging fresco
aan het station van Jette
Tijdens het Artiestenparcours werd het
fresco ingehuldigd dat voortaan de achtermuur van het Nederlandstalige bib siert.
Aangezien deze uitgeeft op spoor 1 van
het Jetse station, kunnen er dagelijks vele
honderden pendelaars en treinreizigers
genieten van dit kunstwerkje.
Het fresco is het resultaat van een jaar
lang werken rond het oeuvre van Magritte
met de leerlingen van de Franstalige
school Arbre Ballon en de Nederlandstalige school Poelbos, in samenwerking met
Atelier Blink. Het werk is volledig geïnspireerd op het surrealistische universum van
de Jetse artiest René Magritte, aangevuld
met een hedendaagse interpretatie.
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STAGES
Multidisciplinair
GC Essegem
Speelweken
1. Fietsweek
Heb je zin in avontuur en spieren
in je benen? In vijf dagen fietsen
we naar de Nederlandse kust.

2-6 juli (met overnachtingen) |
Voor: kinderen (9-12 jaar)
2. Gezocht:
Koen Konijn, boekenboef
Een mysterieus konijn huppelt
rond in Essegem. We denken dat
hij boeken steelt. Wil je met hem
praten? Zorg dat je sla en wortels
bij je hebt!

2-6 juli (9u-16u - Opvang: 8u-17u)
Voor: kleuters (3-6 jaar)
3. Theaterstage
Sta jij graag op een podium? Dit
theateratelier is voor iedereen
die wil proeven van theater. Op
het einde van de week volgt een
toonmoment.

20-24 augustus (9.30u-16.30u Opvang: 8u-17.15u)
Voor: kinderen, jongeren en volwassenen
4. Billy de kip
De huifkar van Billy de kip en zijn
zusjes gaat midden op de prairie
kapot. Billy de kip moet zijn
zusjes beschermen tegen de gevaarlijke vos.

27-31 augustus (9u-16u - Opvang:
8u-17u) - Voor: kleuters (3-6 jaar)
5. Natuurweek
Tijdens de laatste week van augustus leven we in de natuur. We
spelen een groot bosspel, we en
amuseren ons in de Brusselse
bossen en parken.

27-31 augustus (9-16u - Opvang:
8-9u) - Voor: deze speelweek is
er zowel voor tieners (van 12-15
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Stages zomervakantie
Nog op zoek naar een stage voor uw zoontje of dochtertje tijdens de
zomervakantie? Jette telt alvast enkele organisaties die uw oogappels
zeker een actieve en/of creatieve vakantietijd kunnen bezorgen.

jaar) als voor kinderen (7-11 jaar).
Meer info: www.essegem.be
Inschrijvingen:
GC Essegem
Leopold I-straat 329
www.essegem.be

Open lucht
De Kinderboerderij van
Jette
Voor de meeste stages van de Kinderboerderij is de registratie inmiddels al gesloten. Enkel voor de
stages van 16 tot 20 juli en 6 tot 10
augustus (telkens voor kinderen
van 7 tot 9 jaar) is nog plaats. Inschrijven voor deze stages kan via
de website van de Kinderboerderij. Voor de stage van 9 tot 13 juli
(7 tot 9 jaar) is er een wachtlijst.
De verzorging van de dieren en
de ontdekking van het boerderijleven vormen de rode draad in de
stages van de kinderboerderij.

• Van 16 tot 20 juli (7 tot 9 jaar)
• Van 6 tot 10 augustus (7 tot 9
jaar)
• Van 9 tot 13 juli (wachtlijst) (7
tot 9 jaar)
• Van 9 tot 16u (opvang ’s morgens
vanaf 8u en ’s avonds tot 17.30u:
prijs inbegrepen in prijs van stage
– opvang na 17.30u: 5 ¤)
Prijs: 72 ¤ (4 dagen) of 90 ¤ (5
dagen) + 7 ¤ lidgeld (1 maal per
jaar en per gezin)
Inschrijvingen: www.kinderboerderijjette.be
Infos : 02.479.80.53
deploeg@kinderboerderijjette.be
Kinderboerderij van Jette
Kleine Sint-Annastraat 172

Multidisciplinair
Kids’ Holidays Jette
Tijdens de zomervakantie organiseert de gemeentelijke dienst
Jeugd en Sport jaarlijks het vakantiespeelplein Kids’ Holidays

voor kinderen van 3 tot 12 jaar.
In het groene kader van het Poelbosdomein worden de kinderen
opgevangen door gebrevetteerde
of ervaren animatoren en nemen
ze deel aan activiteiten die aangepast zijn aan hun leeftijd en met
volgende ingrediënten: sport, dieren, gocarts, keuken, creativiteit,
theater, grote spelen,…

Van 2 juli tot 24 augustus (behalve op 15 augustus)
Van 7 tot 17.30u
Prijs: 47 ¤ (94 ¤ voor niet-Jettenaren) (soep en broodje inbegrepen – picknick meebrengen)
Info en inschrijvingen:
Gemeentelijke dienst Kids’ Holidays (Wemmelsesteenweg 100)
02.423.12.47 – www.jette.be
(Vrije tijd – Jeugd – Kid’s Holidays)
kidsholidays@jette.irisnet.be
Poelbosdomein
Laarbeeklaan 110

Artistiek
Atelier 34zero Muzeum
Tijdens de zomervakantie organiseert Atelier 34zero Muzeum
beeldhouwstages voor kinderen
van 6 tot 12 jaar. Twee professionele kunstenaars begeleiden de
kinderen en brengen hen in
contact met materialen als pleister, klei, hout, plantaardige materialen... Op het einde van elke
stage volgt een mini-tentoonstelling in het museum.
Voor het eerst organiseert Atelier
34zero Muzeum een 5-daagse zomerstage in het Poolse Krynica.
De kinderen moeten vergezeld
zijn door hun ouders, behalve tijdens de activiteiten die elke dag
plaatsvinden van 9u tot 16u.

• Van 2 tot 6 en van 9 tot 13 juli
• Van 20 tot 24 en van 27 tot
31 augustus

Van 9u tot 16u (opvang tot
17.30u: 2 ¤/uur)
Prijs: 100 ¤ (materialen en verzekering inbegrepen – picknick
zelf mee te brengen)
Inschrijvingen:
kinderen@atelier34zero.be
Atelier 34zero Muzeum
Rivierendreef 340
• Stage in Polen:
Van 30 juli tot 3 augustus
Prijs: 200 ¤ / kind (stage + materiaal voor de activiteiten +
verzekering), middagmaal niet
meegerekend. De reis naar
Polen, de verplaatsingen en
huisvesting ter plaatse zijn eveneens op kosten van de ouders.
Info en inschrijvingen: kinderen@atelier34zero.be
Atelier 34zero Muzeum
Rivierendreef 340

Artistiek
Labolobo
De ploeg leerkrachten, artiesten
op uitnodiging en vrijwilligers
van de Jetse ontspanningsruimte Labolobo verwelkomt kinderen van 5 tot 12 jaar
gedurende 6 weken om samen te
experimenteren en te creëren
rond het thema ‘objecten’. Fysieke opwarming ’s morgens en
plastische creatie in de namiddag. Het wordt een zomer vol
ontdekkingen en creativiteit!

Van 2 tot 20 juli en van 13 tot
31 augustus
Van 8.30u tot 16u, opvang tot 18u
(10 ¤ per week en per kind)
Info en inschrijvingen:
info@labolobo.eu (met vermelding van naam + leeftijd kind +
contactpersoon + telefoonnr. +
eventuele opvang)
Prijs: 150 ¤ (1ste kind)/kortingen
voor gezinnen
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Samenleving

Lezing Tele-Onthaal
Word een luisterheld

G

oed luisteren lijkt simpel, maar kan
best een uitdaging zijn. In deze lezing
ontdek je hoe je een superluisteraar
wordt. Zo iemand waar mensen graag hun
hart bij uitstorten. Dat verschil voel je in je dagelijkse contacten!
Concreet krijg je heel wat tips en achtergrond over hoe je goed kan luisteren. Je leert
inzoomen op het gevoel van je gesprekspartner, krijgt tips over goede reacties als je even
vastzit en over hoe je in een triest verhaal toch
een sprankeltje hoop kan vinden. Ook sta je stil
bij hoe je toch een goed gesprek kan voeren
met die boze buurman of opstandige puber.

De lezing wordt gegeven door Kathelijne
Lowel, stafmedewerker van Tele-Onthaal
Vlaams-Brabant & Brussel vzw. Zij is van
opleiding kinderen- en jongerenpsychologe.
Lezing Tele-Onthaal ‘Word een luisterheld’
Donderdag 17 mei, van 19.30u tot 21.30u
Nederlandstalige bibliotheek
Kardinaal Mercierplein 6
Gratis toegang
Graag vooraf inschrijven via
www.jette.bibliotheek.be
of 02.427.76.07

Open lesdagen in
CVO Meise-Jette
Kom en proef van levenslang leren

R

egelmatig krijgt het CVO Meise-Jette
de vraag van potentiële cursisten of
ze voor ze inschrijven een les kunnen
bijwonen. Via de open lesdagen gaat het centrum in op deze vraag.

ropvang, zorgkundige, voetverzorging
• Op ma 28/5 en di 29/5 's avonds in Jette,
Laarbeeklaan voor talen

Wat kan je verwachten?
• Je kan de sfeer opsnuiven.
• Je woont een les bij van het beginuur tot de
pauze halfweg de les.
• De leerkracht zorgt voor een representatieve les.
• Tijdens de pauze neemt de leerkracht even
tijd voor jou.
• Je krijgt een drankje en een mapje met
flyers en een pen.

Hoe schrijf je in?
Wanneer en waar?
• Op wo 23/5, do 24/5, ma 28/5 en di 29/5 in
de voormiddag, namiddag, ’s avonds in Wolvertem en op de lesmomenten in die periode in Londerzeel voor ict en fotografie
• Op ma 28/5 en di 29/5 in de voormiddag,
namiddag, 's avonds in Wolvertem voor ict
en fotografie, talen, begeleider in de kinde-

• Schrijf in via de link op de homepage van
onze website www.cvomj.be tussen 1/5 en
21/5.

CVO Meise-Jette
Stationsstraat 35, Meise
www.cvomj.be
02.892.24.00

13 mei 2018
Circus/cabaretvoorstelling
Alegoría
Op zondag 13 mei vindt in het Jetse Jeugdpark een uniek evenement plaats: Alegoría. Tijdens twee gratis voorstellingen kan
klein en groot de wondere wereld van het
circus/cabaret ontdekken.
Verschillende circusartiesten passeren de
revue tijdens de dubbele, gratis voorstelling. In de circustent, die een week later
ook door Jam’in Jette wordt gebruikt, zullen deze artiesten de jonge toeschouwers
moeiteloos in de ban houden met hun
spectaculaire/grappige/poëtische voorstelling. Daarnaast zijn er nog allerlei animaties voorzien voor de kinderen, een
paardenmolen, eet- en drankstands,…
Circus/cabaretvoorstelling Alegoría
Zondag 13 mei - om 13.30u en om 15.30u
Jeugdpark - Gratis

Jette, een bruisende gemeente
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27 mei 2018

Spektakel en acrobatie
op het straatkunstenfestival Voenk
Voenk, dat is spektakel, acrobatie, humor en animatie. Al deze ingrediënten worden door
elkaar gemengd tot een fantastische dag voor jong en oud. Dit jaar vindt dit straatkunstenfestival plaats op zondag 27 mei. Plaats van afspraak is het Kardinaal Mercierplein.
Programma Voenk 2018
Animaties
13u:
13.20u: Le Théâtre du Sursaut
Postscriptum
14u:

Tripotes la compagnie
Encore une fois

14.40u: Hendrik and Co

Craie de trottoir
15.10u:

Animaties

15.40u: Cie One Shot

One Shot!
16.25u: Stellato

La Cosa
17.25u:

Animaties

17.55u:

Cie Le grand Jeté ! Frédéric Cellé
Turn around boy

18.25u: Cie Sitting Duck

Chiringuito Paradise

O

p korte tijd is het straatkunstenfestival
Voenk uitgegroeid tot een vaste naam
op de Jetse culturele kalender. Voor
de vijfde editie halen de organisatoren alles uit
de kast. Verschillende straattheatergroepen
brengen spectaculaire acts, vaak overgoten
met een poëtisch en visueel sausje, waarmee
ze het publiek moeiteloos in de ban houden.
Naast de optredens is er ook allerhande animatie voor de kinderen, met de verhalencaravan,
gekke kapsels, circusworkshops,…

7 internationale straattheatergroepen
De belangrijkste troef van Voenk blijft weliswaar het ruime aanbod aan kwalitatieve artiesten en gezelschappen die om de beurt
halsbrekende toeren uithalen en adembenemende voorstellingen brengen. Er staan maar
liefst 7 straattheatergroepen op het programma. ‘Le Théâtre du Sursaut’ bijt de spits

af met ‘Post-scriptum’, de absurde versie van
Roodkapje. Nadien is het de beurt aan ‘Tripotes la compagnie’ dat tijdens ‘Encore une fois’
de limieten van de wipplank opzoekt, waarbij
het gevaar om de hoek loert. ‘Hendrik and co’
brengt met ‘Craie de trottoir’ (stoepkrijt) dan
weer straattheater van de zuiverste soort,
met een mix van surrealisme en creatief absurdisme.
Compagnie ‘One Shot’ grijpt met de gelijknamige voorstelling terug naar de aloude circusstandaarden,
maar
met
een
ongecompliceerde vrijheid. De artiesten zijn
gewapend met bijlen, ballen, een boormachine, een Chinese paal, een microfoon en een
elektrische gitaar. Zo weet u meteen dat u de
rock’n’rollversie van straatkunst mag verwachten. In de late namiddag neemt ‘Stellato’
het over met ‘La Cosa’ (het ding). 4 artiesten
gebruiken een stapel hout om de band tussen

mens en natuur uit te beelden, waarbij hun lichamen tot het uiterste gedreven worden.
Rond de klok van zes is het de beurt aan
‘Le grand jeté ! Frédéric Cellé’ met ‘Turn
around boy’, waarbij twee dansers/circusartiesten een fascinerende en virtuoze act brengen met een Cyr wiel. In de vooravond wordt
Voenk dan op gepaste wijze afgesloten door
‘Sitting Duck’ met ‘Chiringuito Paradise’, een
combinatie van jongleren, clownerie, slapstick en onmogelijke stunts.
Kortom, of u nu houdt van theater, acrobatie of simpelweg een gezellige namiddag wil
beleven met het gezin, kom dan zeker langs
op Voenk, op zondag 27 mei.
Meer info: www.jette.be
Straatkunstenfestival Voenk
Zondag 27 mei 2018 van 13u tot 19u
Kardinaal Mercierplein
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Jetse academie:
de dansklas in de kijker
Het moet gezegd worden:
de dansklas van de Jetse academie bruist van het jonge talent en enthousiasme!
van de dans wordt aangeleerd door Lot Jansen en Eva Maes. Samen vormen ze een superteam dat garant staat voor een degelijke
dansopleiding in al zijn facetten.
Jaarlijkse dansvoorstelling dansafdelingen
Jetse academie
Zondag 27 mei 2018 om 11.30u en om 14u
Cité Culture
Robijnstraat, Cité Modèle
1020 Laken
Inkom gratis
Reserveren noodzakelijk via
directie.academie@jette.irisnet.be

Nieuw in de academie:
flamenco!

D

ankzij een dynamisch en gedreven
team dansleerkrachten is het aantal
leerlingen dans op een paar jaar tijd
fors gegroeid. Sinds enkele jaren biedt de
academie ook aan kleuters de gelegenheid
om te komen dansen. Met velen staan ze ongeduldig te wachten in de roze pakjes, de minitutu’s en met kleine ballerinaschoentjes om
te doen waar ze zo vaak van dromen: een
uurtje dansprinses zijn! En gelukkig komen er
ook kleine dansprinsen hun eerste passen
doen.

Vanaf de leeftijd van 6 jaar start de echte
opleiding. De eerste twee jaar (die vanaf volgend schooljaar samen de eerste graad zullen
vormen) zijn initiërend. Door middel van improvisatie en speelse oefeningen zetten de
jonge kinderen hun eerste stappen in de wereld van de dans. Zowel jongens als meisjes
leven zich er elke week weer uit.
Als de leerlingen 8 jaar zijn, komen ze in
de tweede graad terecht waar ze twee uren
les per week volgen. Die twee uurtjes zijn echt

wel nodig want vanaf nu wordt er meer en
meer aan danstechniek gewerkt. De leerlingen volgen een training waarin de klassieke
danstechnieken aangeleerd worden en een
training die gebaseerd is op de hedendaagse
dans. Maar dansplezier blijft natuurlijk heel
erg belangrijk.
In de derde graad die samenloopt met de
overgang naar het secundair krijgen de leerlingen twee en een half per week les. De exploratie in de hedendaagse dans wordt verder
uitgediept, techniek wordt verankerd. De leerkrachten gaan samen met de leerlingen op
zoek naar een artistieke beleving, een creatieve werkvorm waar dans als expressievorm
centraal staat.
Deze uitdagende opleiding wordt gerealiseerd dankzij de wekelijkse inzet van de enthousiaste
leerkrachten van de Jetse
academie. Voor de klassieke component in de
opleiding zorgt leerkracht Esther Cloet, zij
wordt in het derde trimester vervangen door
Hella Vanhemelrijck. De hedendaagse taal

Naast de dansopleiding voor kinderen en
jongeren is de Jetse academie dit schooljaar gestart met een nieuwe dansstijl: Flamenco.
Dansleerkracht Eva Maes verbleef een aantal
jaren in Spanje en heeft zich tijdens die periode verdiept in de Flamenco dansstijl. Het
leek evident om die opgedane kennis in te
zetten in de dansklas en zo ontstond de cursus Flamenco. Deze cursus is bedoeld voor
volwassenen en jongeren en vraagt geen enkele vooropleiding, enkel enthousiasme!
Inlichtingen kan je krijgen bij de leerkracht
of via directie.academie@jette.irisnet.be.
Proeflessen zijn mogelijk!
De inschrijvingen voor alle cursussen beginnen de laatste week van juni.

Cultuur

3 juni 2018  Klassiek in de Abdij

Viva!Opera
Het seizoen van Klassiek in de
Abdij loopt stilaan ten einde. Nadat
begin mei Veronika Iltchenko en
Toon Fret de bezoekers meene
men op een prachtige muzikale
reis,
sluit
publiekslieveling
Viva!Opera op 3 juni de jaargang
20172018 af. Gezien het succes van
de
vorige
concerten
van
Viva!Opera, wordt er tijdens de na
middag een tweede optreden ge
organiseerd.

V

iva!Opera maakt reeds enkele jaren
deel uit van het programma van Klassiek in de Abdij. Hun bezetting en hun
optredens zijn echter steeds vernieuwend en

zo vormen ze vaak het ultieme hoogtepunt
van de concertreeks. Dit jaar wordt de sopraan Iris Hendrickx gekoppeld aan de tenor
Gilles Van der Linden, met Veronika Iltchenko
op piano. Samen brengen ze prachtige stukken van Franse en Italiaanse componisten,
zoals Massenet, Gounod, Puccini en Verdi,
maar ook enkele minder gekende parels.
Info en reservaties:
culture@jette.irisnet.be
02.423.12.65

Viva!Opera
3 juni 2018 om 11u én om 15u
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14
Met kinderopvang en receptie

27 mei 2018  Jazz@Ploef!

Safar Republique & Sebastien Paz Ceroni
Sinds midden februari is Jette een
concertreeks rijker: Jazz@Ploef!
Eind mei staat Safar Republique op
het programma. Ze brengen nie
mand minder dan de talentvolle vi
olist Sebastien Paz Ceroni mee.

nummer nodigt uit om mee te reizen doorheen de arrangementen en de verschillende
continenten waarop de groep zich begeeft.
Safar Republique neemt je mee van melancholische sferen tot feestelijke oorden, in een
wirwar van meeslepende ritmes.

S

Jazz@Ploef!
Safar Republique (ft. Sebastien Paz Ceroni)
27 mei 2018 om 16u
Ploef!
Bonaventurestraat 100
Vrije bijdrage

afar Republique - Safar betekent
'reis' in het Arabisch - is eerst en
vooral de ontmoeting tussen muzikanten afkomstig uit heel verschillende tradities.
Het geheel klinkt als een heerlijke en evenwichtige mix van viool met klassieke en latino
tinten, een jazzy gekleurde gitaar en een kamele n’goni, met zijn typische West-Afrikaanse melodieën. Dit alles wordt
ondersteund door Arabisch geïnspireerde
percussie. Het repertoire bestaat voornamelijk uit een fusie van originele composities en
traditionele melodieën uit West-Afrika. Elk
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Cultuur
18 en 19 mei 2018

Jam’in Jette Festival
Wereldmuziek in het Jeugdpark

Welke Jettenaar kent Jam’in
Jette niet? Jaarlijks vormt dit fes
tival een fantastisch evenement
vol wereldmuziek en animatie, in
een hartelijke, familiale sfeer.
Een festival waar iedereen, jong
en oud, ongeacht zijn muziek
smaak, zich thuisvoelt. Dit jaar is
het festival opnieuw gespreid
over twee dagen: 18 en 19 mei
2018.

De aftrap voor de editie 2018 van Jam’in
Jette wordt gegeven op vrijdag 18 mei, om
18u. Op drie podia brengen maar liefst 8 groepen de juiste vibe naar het Jeugdpark, de traditionele thuishaven van het festival. Met
ondermeer Gamma Sound, Irie Nation en Sir
Jean and the Roots Doctors staat er weer
heel wat muzikaal talent op het programma.
Op zaterdag 19 mei start het feest reeds ’s
middags, om door te gaan tot het ochtendgloren. 10 internationale groepen zorgen voor
muziek uit alle windstreken. Van de Mauritiaanse zangeres Noura Mint Seymali tot Lon-

don Afrobeat Collective, van het multiculturele Anavantou tot Red Baraat, de 8-koppige
funkband uit New York. Samen met de traditionele extra’s, zoals het kinderdorp, het solidaire dorp, de eet- en drankstands, de ‘Piste’
met straatkunsten,… redenen genoeg dus om
naar Jam’in Jette af te zakken. En vergeet
zeker uw dansschoenen niet!
Meer info: www.jaminjette.be
Jam’in Jette Festival
18 en 19 mei 2018 - Jeugdpark
Gratis

Cultuur
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Jam’in Jette: het programma
Vrijdag 18 mei 2018
18>19

Blow Trio

19>20

Yélé

20>21

EsinamDogbatse

20>21

Gamma Sound

CIRCUSTENT

KLEIN PODIUM

Red Snapper

21>22.15

CIRCUSTENT
FESTIVAN
KLEIN PODIUM

22.15>23.15

The Summer Rebellion

22.15>23.15

Irie Nation

London Afrobeat Collective

CIRCUSTENT

FESTIVAN

Sir Jean and the Roots Doctors

23h15>00.45

KLEIN PODIUM

Zaterdag 19 mei
12.30>13.30

Tonperlipopette

13.40>14.40

Sitardust

14.50>15.50

Anavantou

16>17.15

KLEIN PODIUM

GROOT PODIUM
KLEIN PODIUM

Ceux Qui Marchent Debout

17.25>18.25

Patasola

18.35>19.50

Noura Mint Seymali

20>21.15

PuppaLëkSèn

GRANDE SCÈNE

KLEIN PODIUM
GROOT PODIUM

KLEIN PODIUM

The Summer Rebellion

21.25>22.40

London Afrobeat Collective

22.50>00.05

OnomAgemo & The Disco Jumpers

00.15-01.30

Red Baraat

GROOT PODIUM
KLEIN PODIUM

GROOT PODIUM

+
Kinderdorp
de Piste
SolidaiR Dorp
Miam’in Jette
Barm’in Jette

Yelé

Aangezien de organisatoren geen programma’s uitdelen op de festivalsite,
kan je dit programma meenemen om volop te genieten van de concerten.
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12 mei 2018

Belgisch talent op Wheelchairity
Wheelchairity begon als een bene
fiet en groeide uit tot een gewel
dig festival. 12 mei 2018 is het
eindelijk weer zover, intussen
reeds voor de zevende keer. Het
Poelbosdomein in Jette zal weer
baden in festivalsfeer. Hopelijk
met jou erbij!

collectief. Jong hiphoptalent uit de broeihaard van Brussel en omstreken.
Ook dj Faisal tekent present op Wheelchairity.
Hij kaapte reeds de titel van beste Belgische
deejay weg voor de neus van niemand minder

N

aar goede gewoonte belooft het alweer een knallende editie te worden,
met voor elk wat wils: optredens, animatie (ook voor de allerkleinsten) en lekker
eten en drinken. Ook dit jaar houdt het festival de vinger aan de muzikale pols, met Jakomo, De Rand, DJ Faisal en top of the bill
TheColorGrey.
Jakokomo is een huis/slaapkamer DIY-project met een voorliefde voor indierock. Op
Wheelchairity kan je ze ontdekken, op weg
naar de grote Brusselse concertzalen. Daarna
is het de beurt aan De Rand, het 5-koppig rap-

dan Charlotte De Witte en LeFtO en is vaste dj
op ondermeer Studio Brussel. Niet overtuigd
door deze adelbrieven? Kom zijn onweerstaanbare grooves ontdekken op het Jetse festival.
Headliner dit jaar is TheColorGrey, eveneens een nieuwe ster aan het Belgische muziekfirmament. Deze Antwerpse hiphopartiest valt op door de strakke flow in combinatie met laidback vibes en zelfgemaakte
beats. TheColorGrey brengt rapsongs waar de
soul van afdruipt, zijn warme stem maakt het
geheel compleet.
Voorwaar een prachtige affiche met jong
Belgisch talent voor deze zevende editie van
Wheelchairity, waarvan de opbrengst ook dit
jaar weer naar het goede doel gaat. Niet te
missen!
Meer info: www.wheelchairity.net
Wheelchairity
Zaterdag 12 mei 2018 vanaf 13u
Poelbosdomein
Laarbeeklaan

Van 20 mei tot 17 juni 2018

Orgelfestival Jette in de SintPieterskerk
Wist u dat de Jetse SintPieters
kerk over een opmerkelijk orgel
beschikt? Op dit orgel, van de han
den van de gebroeders Van Bever,
vindt 5 weken lang het Orgelfesti
val Jette plaats. Talentrijke orgelis
ten laten u de monumentale kracht
van het kerkorgel ontdekken, aan
de hand van werken van toppers,
van Brahms tot Liszt.

S

tijn Hanssens, de vaste organist van de
Sint-Pieterskerk bijt op 20 mei de spits
af. Dit openingsconcert is volledig gewijd aan het orgeloeuvre van Alphonse Mailly.
Deze Belgische organist en componist overleed
exact 100 jaar geleden en liet een schat aan mu-

ziek na die bijzonder goed tot zijn recht komt
op het romantische orgel. Een week later, op 27
mei, neemt Jonathan Bridoux plaats achter de
klavieren. Hij is organist van het pas gerestaureerde orgel in Thulin en brengt een afwisselend programma met hoogtepunten uit het 19de,
20ste en zelf 211ste eeuwse orgelrepertoire.

Liszt als hoogtepunt
Mattijs Louwye neemt het concert van 3 juni
voor zijn rekening. Hij opteert voor een programma met ronkende namen als Mendelssohn,
Brahms en Franck. Het concert op 10 juni wordt
verzorgd door Benoît Lebeau. Hij brengt naast
de beroemde passacaglia en fuga van J.S. Bach,
ook symfonisch orgelwerk van Widor en Vierne.
Voor het slotconcert op 17 juni is Nils Hellemans te gast. Hoogtepunt van het concert

is zonder twijfel de uitvoering van het monumentaal orgelwerk van Franz Liszt.
De toegangsprijzen worden bewust zeer
democratisch gehouden. Een toegangskaartje kost slechts 5 ¤. Een abonnement dat
toegang geeft tot alle concerten is al te verkrijgen aan 15 ¤. Na elk concert wordt ook een
glaasje aangeboden zodat er wat nagepraat
kan worden of men kan kennismaken met de
uitvoerders.
14de Orgelfestival Jette
Elke zondag van 20 mei tot 17 juni 2018, telkens om 16u
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein – Jette
Toegang: 5 ¤
Abonnement (5 concerten): 15 ¤

Jette, een bruisende gemeente

| 25

Vanaf 25 mei 2018

Zomerse vrijdagavondconcerten
Jette stream
Op 25 mei wordt de aftrap gege
ven van het nieuwe seizoen van
Jette Stream. Deze aperitiefcon
certen op vrijdagavond zijn intus
sen een echte traditie geworden
voor vele Jettenaren. Dansbare
muziek, een originele drankkaart,
foodtrucks en een gemoedelijke
sfeer, dat zijn de ingrediënten van
de gesmaakte cocktail van Jette
Stream.

O

p vrijdag 25 mei heeft de Gustave
Brass Band de eer om de nieuwe
concertreeks van Jette Stream te
openen. Vervolgens kan u tot 7 september
wekelijks op het Kardinaal Mercierplein genieten van concerten, in uiteenlopende muziekgenres, van hiphop tot soul, van jazz tot funk.
Het verdere programma voor juni ziet er
alvast veelbelovend uit, met dj’s en livemuziek. Op 15 juni is er dan weer een speciale
avond ‘Jazz Jette June’ en op 29 juni krijgt de
Franstalige academie carte blanche voor het
programma.
Noteer ook alvast dat Jette Stream even
een break inlast van 3 tot 17 augustus, om op
24 augustus te hervatten tot en met 7 september. Hieronder ontdekt u alvast het programma voor mei en juni. De overige namen
voor de zomermaanden krijgt u in de volgende Jette Info.
Kom zeker eens langs op een van de vrijdagavondconcerten. De ideale afspraak met
collega’s na het werk of om ontspannen het
weekend in te zetten met vrienden.
Meer info:
www.facebook.com/JetteStream
Jette Stream 2018
Elke vrijdagavond van 17u tot 23u
Van 25 mei tot 7 september 2018
Kardinaal Mercierplein
Gratis toegang

Copyright Ketchup Book

Programma mei en juni
25 mei:
1 juni:
8 juni:
15 juni:
22 juni:
29 juni:

Gustave Brass Band (brass)
Manza + dj Keso (hiphop)
Arnie goes dj (swing/soul/funk)
Special Jazz Jette June
KRise & BHave (deep house)
Special Académie de Jette
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Ploef Plus On est de Fous
Drukke meimaand ten huize PLOEF!

Info

Lezing

In mei en juni is PLOEF! ook open op donderdagavond van 17u tot 20u of later…
In mei herneemt de levering van SAGAL-biomanden (Solidaire Aankoopgroep voor Artisanale Landbouw). Meer info hierover vind je
op p. 10.

‘Blockchain, bitcoin en de
democratie van morgen’

Concert

Gyula Csikos
& Cimbalon band
Donderdag 3 mei om 20u
Gyula Csikos is een unieke muzikant en persoonlijkheid. Hij bespeelt de cimbalom, een
soort liggende harp op virtuoze wijze. Oosterse mystiek en westerse muziek verenigd
op hoog niveau en begeleid door uitstekende
muzikanten.
Origineel authentiek muziek door drie rasmuzikanten met een hart voor Balkan muziek.
Toegang: vrije bijdrage

Donderdag 10 mei - 20u
Instellingen die kennis, rijkdom of macht opstapelen, beschamen alsmaar meer ons vertrouwen. Maar ons huidig democratisch
bestel mag dan misschien niet ideaal zijn, het
is nog altijd beter dan een dictatuur. Tot
blockchain in 2009 kwam aanzetten met alternatieve bestuursvormen en structuren die
de vrijheden van de individuele verantwoordelijkheid op het voorplan stelden. Het eerste
resultaat van deze nieuwe techniek was de
voorstelling van een nieuwe munt, de bitcoin.
Maar daarnaast is blockchain een waar ecosysteem van toepassingen die ons het einde
beloven van corrupte tussenpersonen en
machtswellustelingen en het begin van een
inclusieve, vrije wereld, ja zelfs een nieuwe
vorm van democratie.
Deze lezing maakt u wegwijs in de basiselementen van blockchain.

om de politieke krachten binnen de ontwikkeling van de digitale wereld, te analyseren.
Wacht niet te lang om te reserveren voor
deze lezing (via lunarploef@abelli-asbl.be),
want Lunar komt zelden naar België.

Workshop

Kookworkshop met
eetbare wilde planten
Zondag 20 mei - 14u-18u
Deze workshop wordt voorafgegaan door een
oogstwandeling en gevolgd door gezellige degustatie. Inschrijven via PLOEF!.
Deelname: vrije bijdrage

PikniK

Safar Republique
(ft. Sebastien Paz Ceroni)
Zondag 27 mei - 16u
Concert Jazz@Ploef!
Zie p. 21

PikniK
Zondag 6 mei

Workshop

Party

15u: Vernissage expo acrylschilderijen van
Ray Baudry
Ray leerde het metier aan het Atelier Paloke,
de Acadèmie des Arts van Molenbeek en bij
schilder Christian Hocquet.
Deze tentoonstelling is de hele maand mei te
bezichtigen.

Flamenco sentido

Ubuntu install party

Donderdag 17 mei - 18u-20u

Donderdag 31 mei - 18u

Workshop dans met Hélène Gulizzi
Deze workshop benadert het flamencoritme
en de muziek op een gevoelsmatige manier.

Hoe de software-alternatieven van Ubuntu en
alternatieven voor Skype, msn chat, gmail,
Yahoo-mail, Outlook,… installeren?

18u: Interactieve lezing ‘Ik heb uiteindelijk
besloten om gelukkig te zijn…’
Eerste interactieve lezing in het kader van de
Global Winspiration Day.
‘Ik zal het over mezelf en over u hebben. Ik zal
verbanden leggen tussen verschillende elementen in onze levens die ervoor zorgen dat
we ons vrij, sterk en nuttig kunnen voelen.
Samen transformeren we ons collectief bewustzijn…’
En als we nu eens niet langer schrik hadden
van de andere, van morgen, zou dat niet veel
beter zijn?

Lezing

‘Informatica of vrijheden’
Vrijdag 18 mei - 19u
Geanimeerde lezing met Lunar
Hebben we de alomtegenwoordige computer
nog onder controle? Voor wie maakt de computer het leven makkelijker? De schijnbaar
technische complexiteit verhult politieke uitdagingen.
Lunar is geboren in Nantes ten tijde van de
opkomst van de personal computer. Hij gebruikt zijn technische en militante ervaring

Ploef !
Plus On Est de Fous
Bonaventurestraat 100
ploefplus@gmail.com
www.ploef.eu

Jette, een bruisende gemeente
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13 en 20 mei 2018

‘Verbeelding aan de macht’
in René Magrittemuseum

O

p zondag 13 en 20 mei kan u in het
René Magrittemuseum in de Esseghemstraat terecht voor een thematische rondleiding rond ‘Verbeelding aan de
macht’, over de opstandige geest van de surrealisten tot mei ’68.
Wat is de link tussen een artistieke groep
uit het interbellum en een studenten- en proletariaatsopstand die Frankrijk in ’68 lamlegde? Tijdens een geleid bezoek van een uur
tonen de geschiedkundigen van het Magrittemuseum u dat de mensen uit ’68 een revolterende geest geërfd hebben, die

verschillende kernwaarden van het surrealisme in zich draagt zoals de almacht van de
liefde, kunst in het dagelijks leven, humor,
poëzie, de revolutie,…
Verbeelding aan de macht, over de opstandige geest van de surrealisten tot mei ’68
Zondag 13 en 20 mei 2018 om 15u
René Magritte Museum - Esseghemstraat 135
9 ¤ (geeft ook toegang tot het museum)
Maximum 10 personen per groep
Verplichte inschrijving per mail:
fanny.paquet@magrittemuseum.be

Zondag 27 mei 2018 : Recipro’city

100% gezinsfestival op het Mercierplein
Recipro’city is een festival voor het
gezin, georganiseerd door vereni
gingen van het platform Beter
samen leven. Dit evenement wil
uitwisselingen die de banden tus
sen individuen versterken, in de
verf zetten.

O

p 27 mei geeft Recipro’city afspraak
op het Kardinaal Mercierplein met
leuke activiteiten en workshops die
voor 100% draaien rond hergebruik. Maak
kennis met de verenigingen die actief zijn op
tal van welzijnsdomeinen en die op Recipro’city allerhande animatie aanbieden.
Het is ook een ideale gelegenheid om burgerinitiatieven te leren kennen zoals het lokaal
uitwisselingssysteem JetteSel of de eco-ambassadeurs.

Gratis markt
Leg alvast zaken opzij die je niet langer gebruikt en die makkelijk transporteerbaar en
in goede staat zijn (boeken, speelgoed, kleren, decoratieve spullen, kleine huishoudapparaten,...). Breng mee wat je niet meer nodig

hebt of kom met lege handen en vertrek met
iets dat je kan gebruiken.

Animatie en workshops

rond op de gratis markt van deze nieuwe editie van Recipro’city. Bovendien vindt op het
hetzelfde plein op hetzelfde moment het
straatkunstenfestival Voenk plaats.

Op Recipro’city vind je diverse creatieve
workshops waar je allerhande voorwerpen
een nieuw leven kan geven als kunstwerk,
patchwork, boodschappentas,…
Kom mee genieten van een leuke namiddag, neem deel aan de animaties en kuier

Recipro’city
Zondag 27 mei, van 14u tot 18u
Kardinaal Mercierplein
Gratis
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Le Rayon Vert
Meimand: film- en kookmaand
Cine-concert

Safety Last (met Harold
Lloyd)
Zondag 13 mei om 18u
Harold gaat zijn geluk beproeven in Los Angeles maar schopt het niet verder dan een
kleine verkoper. Op een dag stelt hij zijn baas
voor om reclame te maken voor de winkel
door een bevriende acrobaat de gevel te laten
beklimmen. Tot hij zelf de klus moet zien te
klaren… Een klassieker van de stomme film
begeleid op piano door François Chamaraux
(pianist van Cinematek Brussel). Emotie en
humor om alleen, in gezinsverband of onder
vrienden van te genieten!
Prijs: 8 ¤/6 ¤ (studenten, werkzoekenden, gepensioneerden)

Cine-ontmoeting

An Inconvenient Sequel
Donderdag 17 mei om 20u
Voormalig vice-president Al Gore blijft strijdvaardig de wereld rondreizen om een leger
klimaatverdedigers op de been te krijgen en
zijn invloed op het internationale klimaatbeleid te laten gelden. De camera’s volgen hem
achter de schermen en leggen alles – publiek

en privé, grappig en ontroerend,… - vast op
beeld. Na afloop van de film gaan we nog
even door op het thema activisme en zal
Amandine Tiberghien, verantwoordelijke van
de missie ‘Associatieve dynamiek’ bij Natagora, graag haar ervaringen met u delen en
uw vragen beantwoorden.
Reserveren verplicht
Prijs: 5 ¤

Kookworkshop

Marokkaans vieruurtje
Zondag 27 mei om 14u
Na de kookworkshops voor kinderen laat Le
Rayon Vert elke laatste zondag van de maand
de volwassenen achter het fornuis plaatsnemen voor een intergenerationele kookworkshop. Om 14u starten we samen met chef
Pauline met koken, en om 16.30u schuiven we
aan tafel. Deze activiteit richt zich tot kinderen (vanaf 7 jaar), volwassenen en senioren.
Deze maand trekken we richting Marokko en
bakken we een aantal Marokkaanse koekjes
op basis van oranjebloesem, amandelen,…
En daar hoort uiteraard een groene thee bij!
Aarzel niet te lang om te reserveren want de
plaatsen zijn beperkt.
Prijs: 10 ¤

Creatieve workshops
De workshops van Oranne zijn interactieve
ontmoetingsmomenten die tot stand komen
via artistieke, ludieke en intergenerationele
creaties in diverse thema’s. In mei staan volgende twee workshops op het programma:
• 5/052018 om 14.30u
Een zoo op mijn bord!
Ludieke workshop waar, via verschillende
Food Art-technieken, originele schotels tevoorschijn getoverd worden.
Reserveren verplicht
Prijs: 5 ¤
• 27/05/2018 om 14u
Getatoeëerde bananen (Reciprocity)
Tijdens het festival Reciprocity laten de kleine
creatievelingen hun verbeelding de vrije loop
om een banaan te tatoeëren. Een creatieve
workshop voor kinderen, gratis en zero waste!

Le Rayon Vert
G. Van Huynegemstraat, 32
Info en reserveringen :
02.420.21.26 – 0498.63.75.97
www.lerayonvert.be

Casa Veronica
Een junimaand met een Tablao Flamenco en kamermuziek
Casa Veronica is een ontmoetings
plaats waar heel wat culturele ac
tiviteiten, vaak met zuiderse roots,
georganiseerd worden. Ziehier het
programma voor de maand juni:
4/05/2018 om 20u :
Tablao Flamenco Yurentz Bermúdez
Deze jonge artiest – hij is amper 24 – van
Spaanse origine blijft verbazen. Zijn voorliefde voor deze emblematische dans groeit
gestaag.
Prijs: 12 ¤/15 ¤

19.05.2018 om 19u :
Kamermuziek - Trio in Uno

25.05.2018 om 20u :
Kamermuziek - Iguazù Quintet

Aan de basis van dit energieke en geoliede
ensemble ligt de vriendschap tussen de Brazilianen Pablo Schinke (cello) en José Ferreira
(7-snarige gitaar) en de Italiaanse Giulia Tamanini (saxofoon).
Samen bouwden deze muzikanten aan hun
solide sound waarin de cello, de 7-snarige gitaar en de saxofoon samensmelten tot een
uniek, krachtig en geraffineerd geheel dat in
2014 resulteert in Trio in Uno.
Prijs: 12 ¤/15 ¤

Iguazù Quintet bestaat uit studenten en oudstudenten van de Conservatoire Royal de Mons
(Arts2). Met energie en passie brengen ze de
grote klassiekers van de Argentijnse meester
Astor Piazzolla, die het midden houden tussen
jazz en traditionele Argentijnse tango.
Prijs: 10 ¤/8 ¤
Casa Veronica
Capartlaan 13b
www.casaveronica.net
contact.casa.veronica@gmail.com
0476.77.23.41
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GC Essegem Jette

Workshop

Eten

Lekker vreemd koken
(kookworkshop in eenvoudig
Nederlands)

Restatable!

Maandag 14 mei 2018, van 12u tot 15u
Nederlands oefenen terwijl je kookt? In deze
kookworkshop proeven we niet enkel gerechten uit de hele wereld, maar praten we ook
over leuke onderwerpen. Ben je geen meesterchef? Geen probleem, je leert zeker iets
nieuws. Ken je een lekker gerecht? Laat het
ons weten, dan maken we het samen. Ook wie
goed Nederlands spreekt is welkom.
Inschrijven aan het onthaal van GC Essegem
of via lore.desmet@vgc.be.
Prijs: 3 euro

Zaterdag 26 mei 2018 om 19u
Restatable! brengt mensen bij elkaar rond
een lekkere maaltijd, gemaakt met voedseloverschotten. Iedereen is welkom aan tafel in
ruil voor een vrije bijdrage.
Wil je die dag graag meekoken of helpen?
Geef
een
seintje
aan
restatablejohannes@gmail.com
Prijs: vrije bijdrage (t.v.v. sociaal project)

Film

Filmlokaal
Toni Erdmann
Donderdag 31 mei 2018 om 20u
(regie: Maren Ade, Duitsland/Oostenrijk)
Ines, een Duitse zakenvrouw, werkt voor een
groot oliebedrijf in Boekarest. Als haar vader
onverwachts voor de deur staat, verbergt ze
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haar ergernis niet. In haar perfect geordende
leven heerst niet de minste wanorde, maar als
haar vader vraagt of ze gelukkig is, blijft ze
het antwoord schuldig. Als noodoplossing bedenkt hij een wel erg bijzonder plan om het
hart van zijn dochter te ontdooien.
‘Het eerste echt volwaardige meesterwerk
van het bioscoopjaar 2016’ (Ward Verrijcken,
Radio 1)
Prijs: 5 euro
Paspartoe-kansentarief & studenten: 2 euro

Gemeenschapcentrum
Essegem
Leopold I-straat 329
tel.: 02.427.80.39
essegem@vgc.be
Meer info:
www.essegem.be
Facebook: GC Essegem

Agenda /05
MAROKKAANSE KEUKEN

1.05
BROCANTE WOUTERS
ROMMELMARKT WOUTERS
Rue Woutersstraat

2, 9, 16&23.05 – 14-22H
VOLLENBIKE
Place Mercierplein

2.05 – 19H
CONFÉRENCE
‘LA PESTE NOIRE’
Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyerlaan 145

3.05 – 20H
CONCERT GYULA CSIKOS &
CIMBALON BAND
Ploef!
Rue Bonaventurestraat 100

4&5.05 – 20H
LE CANDIDAT,
PAR GREG GENART
Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyerlaan 145

4.05 – 20H
TABLAO FLAMENCO
YURENTZ BERMÚDEZ
Casa Veronica
Avenue Capartlaan 13b

5.05 – 9H30-11H30
ACTION BALAI VERT
GROENE BEZEM ACTIE

5.05
ROMMELMARKT BREL
Rues de Augustines-, Loossens-,
Delathouwer- & Esseghemstraat

5.05
BROCANTE ESSEGHEM
ROMMELMARKT ESSEGHEM
Quartier Esseghemwijk

6.05 – 11H
CLASSIQUE À L’ABBAYE
KLASSIEK IN DE ABDIJ
TOON FRET & VERONIKA ILTCHENKO
Abbaye de Dieleghemabdij
Rue Tiebackxstraat 14

8.05 – 18H
V-DAY
Parvis ND de Lourdes
OLV Lourdesvoorplein
Avenue Woestelaan

9.05 – 20H
CINÉ-SOUKIRAÏ
TONI ERDMANN
Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyer 145

12.05 – 11H
CONFÉRENCE ‘L’EUROPE À
BRUXELLES’
Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyer 145

12.05
BROCANTE TOURNESOLS
ROMMELMARKT TOURNESOLS
Ecole Champ de Tournesols, rue
Van Bortonnestraat & place Mercierplein

13.05 – 10-18H
PORTES OUVERTES DE
L’ENVIRONNEMENT
OPENDEURDAG LEEFMILIEU
Service des Plantations
Beplantingsdienst
avenue Laerbeeklaan 120

13.05 – 13H30 & 15H30
SPECTACLE DE CIRQUE
CIRCUSVOORSTELLING
Alegoría
Chapiteau – Circustent
Parc de la Jeunesse - Jeugdpark

13&20.05 – 15H
VISITE GUIDÉE
‘PLUTÔT LA VIE’
GELEID BEZOEK ‘VERBEELDING AAN DE MACHT’
Rue Esseghemstraat 135

13.05 – 18H
CINÉ-CONCERT
SAFETY LAST
Rayon Vert
Rue Van Huynegemstraat 32

14.05 – 12-15H
KOOKWORKSHOP
LEKKER VREEMD KOKEN
GC Essegem
Rue Léopold I-straat 329

17.05 – 18H
ATELIER DE CUISINE
KOOKWORKSHOP
Cabajette
rue Leopold I-straat 483

17.05 – 18-20H
ATELIER FLAMENCO
WORKSHOP FLAMENCO
Ploef !
Rue Bonaventurestraat

18&19.05
JAM’IN JETTE
Parc de la Jeunesse
Jeugdpark

18.05 – 19H30
RENCONTRE-DÉBAT
‘MAI 68 EN BELGIQUE’
BiblioJette
place Mercierplein 10

19.05 – 19H
CONCERT TRIO IN UNO
Casa Veronica
Avenue Capartlaan 13b

23.05
SCHOLENCROSS
Jeugdpark

25.05 – 17-23H
JETTE STREAM
Gustave Brass Band
Place Mercierplein

25.05 – 20H
CONCERT IQUARÙ QUINTET
Casa Veronica
Avenue Capartlaan 13b

26.05
BROCANTE COIN OUBLIÉ
ROMMELMARKT VERGETEN
HOEK
Quartier Coin oublié
Wijk Vergeten Hoek

26.05 – 19H
RESTATABLE!
GC Essegem
Rue Leopold I-straat 329

27.05 – 13-19H
VOENK
Place Mercierplein

27.05 – 14-18H
RECIPRO’CITY
Place Mercierplein

27.05 – 14H
ATELIER CULINAIRE
KOOKWORKSHOP
GOÛTER MAROCAIN

Rayon Vert
Rue Van Huynegemstraat 32

27.05 – 16H
JAZZ@PLOEF!
SAFAR REPUBLIQUE
Rue Bonaventurestraat 100

30.05 – 16-19H
TATTOO YOUR BIKE
Place Mercierplein

31.05 – 20H
FILMVOORSTELLING
TONI ERDMANN
GC Essegem
rue Leopold I-straat 329

> 29.07
EXPO FILIP DUJARDIN OVERVIEW
Atelier 34zero
drève de Rivierendreef 334
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Dans une optique démocratique et afin de donner à chaque parti politique élu une chance de faire
connaître ses opinions aux Jettois, le Jette Info contient une fois par an un supplément politique.
L’espace dévolu à chaque parti est proportionnel au nombre de sièges obtenus le soir des élections
de 2012. L’administration communale n’est en rien responsable du contenu de ces textes.
Vanuit democratisch standpunt en om alle verkozen politieke partijen de kans te bieden om hun
standpunten kenbaar te maken aan de Jettenaren, bevat Jette Info 1 x per jaar een politieke bijlage.
De ruimte per partij is proportioneel met het aantal bekomen zetels tijdens de verkiezingen van
2012. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de teksten.

Présenter
une alternance

La confiance
du citoyen

P

our DéFI Jette, la priorité
numéro 1 est de restaurer, de manière urgente,
la confiance du citoyen dans la
politique, en particulier au niveau
communal, niveau de pouvoir qui
lui est le plus proche. Dès lors à
l’image des propositions fortes
que plusieurs mandataires DéFI
portent dans leur commune ou à
la Région bruxelloise (notamment le dépôt d’une proposition

d’ordonnance visant le décumul
intégral des fonctions de député,
bourgmestre, échevin et président de CPAS), DéFI Jette veille
lui aussi au quotidien à ce que la
bonne gouvernance soit au cœur
de son action.
Myriam Vanderzippe
vdz.myriam@gmail.com
www.defijette.eu
0476/62.52.58

L

a route des mouvements
de citoyens est longue. En
1999, un mouvement de ce
type s’était déjà créé mais vite englobé dans un parti politique. À
Jette, en 2012, un groupe de citoyens ne vivant pas de la politique
avait déjà fait une liste sous le label
‘Les Libéraux’. Certains étaient de
cette tendance politique. Les élections communales de 2018 approchent, l’heure des bilans aussi.
Pour ceux qui n’étaient pas dans la
majorité des Bourgmestre et Échevins, c’est l’heure de présenter une
alternance. L’alternance est très
utile. Elle permet de proposer de
nouvelles idées, des nouvelles méthodes, des nouvelles manières de

résoudre les problèmes, de privilégier d’autres politiques. Le renouveau est excellent. La liste de 2012
avait déjà opté pour ce renouveau.
Pour 2018, des citoyens qui ont fait
l’analyse de la gestion actuelle,
s’unissent avec des candidats de
2006 et 2012 qui continuent leur
action. Ils créent un nouveau mouvement ‘Les Démocrates’. Ils veulent d’autres politiques, plus de
sécurité en rue, une vraie mobilité,
la gestion des logements sociaux,
l’écoute des commerçants, des finances communales saines et la
diminution de votre taxation.
Voir sur www.lesdemocrates.eu

NO2 pollution
Pour une meilleure qualité de l’air … ook in Jette

O

nlangs hebben op initiatief van Ecolo
Groen een aantal Jettenaren, een
crèche, school, bakkerij, enz, meetbuisjes in hun straat opgehangen om de
luchtkwaliteit te meten. Te hoge concentraties stikstof (NO2) en fijn stof, afkomstig van
dieselmotoren en verwarming leiden tot
ademhalingsproblemen, longziekten en kanker. Maar hoe erg is de situatie in Jette? We
weten het niet aangezien het gewest geen
enkel meetstation in NW Brussel heeft geïn-

stalleerd en nog steeds veel te weinig doet
aan deze vervuiling.
Ecolo Groen lance avec cette action ‘non à
la pollution’ 10 propositions concrètes pour
une meilleure qualité de l’air : nous voulons
plus d’alternatives au transport individuel
motorisé comme le vélo, la marche et les
transports en commun, un charroi plus propre, la plantation d’arbres et arbustes supplémentaires, l’installation de systèmes de
chauffages plus propres etc. Nous nous oppo-

sons aussi fermement à l’élargissement du
Ring, source importante de la pollution de l’air
dans notre belle commune.
Ensemble avec vous, nous travaillons au
quotidien pour une meilleure qualité de l’air
et une meilleure qualité de vie : #samensemble !
De resultaten van de luchtkwaliteitsmeeting
vindt u weldra op onze website http://groenbrussel.be/jette en http://jette.ecolo.be/
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Le PS-sp.a en ACTION / PS-sp.a in ACTIE

D

ans quelques mois, nous arriverons à
la fin de nos mandats au Conseil
Communal et au CPAS (2012-2018) et
le moment est venu pour nous de vous présenter notre bilan. Ce bilan démontre notre
engagement fort et nos multiples actions politiques à Jette.
Onze groep PS-sp.a heeft een sterke oppositie gevoerd, maar bleef altijd constructief.
Dit deden we in overeenstemming met onze
ideeën en in het belang van de Jettenaren.
Nous avons pris des initiatives ou interpellé la majorité communale dans un certain
nombre de matières qui nous paraissent essentielles.
Parmi celles-ci, en termes de vivre ensemble : nous voulons faire en sorte que les gens
ne vivent pas les uns à côté des autres, mais
bien les uns avec les autres. Il est encore plus
urgent aujourd’hui de rappeler les différents
combats qui restent à mener pour la liberté,
l’égalité, la solidarité, la liberté de pensée et
la liberté d’expression, la justice sociale. Op
dit vlak hebben we verschillende significatieve acties gevoerd om interculturele en intergenerationele gemengdheid te promoten.
En termes de propreté : la qualité du cadre
de vie et en particulier la propreté publique
est une préoccupation de tous les Jettoises
et Jettois. Nous avons maintes fois interpellé
la majorité communale quant à la problématique des dépôts clandestins, des mégots de
cigarettes, de la dératisation des égouts… We
hebben bovendien gevraagd naar een efficiënt preventiebeleid in deze materie.
En termes d’aménagement de l’espace public : notre groupe PS-sp.a a veillé sans relâche à ce que les projets d’aménagement
soient cohérents et améliorent réellement
l’espace de vie des Jettoises et des Jettois. A
titre d’exemple, notre groupe s’est opposé au
projet de réaménagement de la Rue Léopold
Ier. Comme les citoyens et les comités de
quartiers concernés, le groupe PS-sp.a a estimé qu’aucun aspect positif ne nécessitait

l’élargissement de la voirie carrossable ou le
rétrécissement des trottoirs. Onze groep ligt
eveneens aan de basis van de herinrichting in
beton van de wegen van het Garcet park.
Dans ce domaine en particulier, mais aussi
plus largement, notre groupe soutient la démocratie locale et la citoyenneté et nous promouvons un développement de la
participation citoyenne.

notre commune. Pourtant les idées ne manquent pas pour améliorer le cadre de vie des
habitants. Nous n’avons eu de cesse de proposer à la majorité communale des solutions
innovantes, comme la proposition de notre
groupe d'organiser le stationnement en épi
partout où cela est possible pour pallier aux
difficultés de trouver une place de stationnement dans de nombreuses voiries de Jette.

En termes d’enseignement : pour le PSsp.a,l’accès à école est un droit qui doit être
garanti pour tous les enfants. Pour cela, il est
impératif d’étendre l’offre scolaire et pré-scolaire à Jette. Cette problématique est connue
depuis longtemps et va aller en s’aggravant.
D’autre part, nous considérons que l’école
doit être un lieu ouverture, de participation
et d’émancipation. Le PS-sp.a a notamment
interpellé la majorité pour répondre à un
appel à projets de la Fédération WallonieBruxelles afin de développer le sentiment de
citoyenneté chez les jeunes en les associant
à la Déclaration universelle des droits de
l’Homme. Cette proposition a malheureusement été rejetée. We laten echter onze moed
niet zakken. De PS-sp.a blijft een kwaliteitsvol
onderwijs promoten via pedagogisch aantrekkelijke projecten in de Jetse scholen.

We waren eveneens heel actief op het vlak
van sociale bijstand, waar we me aan de basis
lagen van het centrum voor dagopvang Viva
Jette voor de senioren en de sociale kruidenier. Veiligheid, huisvesting & leefmilieu
waren eveneens punten waar we veel aandacht aan hebben besteed.

En termes de mobilité : nous constatons,
tout comme les Jettoises et les Jettois qui
nous interpellent, que les problématiques de
mobilité sont de plus en plus présentes dans

Nous sommes fiers de ce bilan mais nous
ne nous arrêterons pas là ! Derrière Xavier
Van Cauter, notre tête de liste pour les élections communales du 14 octobre 2018, notre
groupe PS-sp.a présentera un programme
porteur d’idées fortes et de solutions innovantes pour répondre aux problématiques
rencontrées par des Jettoises et des Jettois.
Nos actions et interpellations sont bien
plus nombreuses que l’aperçu qui vous est
proposé ici. Nous vous invitons à découvrir
nos actions concrètes pour Jette sur nos sites
internet
www.ps-jette.be
www.s-p-a.be/afdelingen/jette
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La Liste du Bourgmestre de Jette,
un mouvement citoyen tourné vers l’avenir

L

a Liste du Bourgmestre de Jette
(LBJette), c’est quoi exactement ? La
question est souvent posée au sein de la
population jettoise. A quelques mois des prochaines élections, cette tribune est donc l’occasion de rappeler ce qu’est la LBJette, sa
composition, ses valeurs et son fonctionnement.
Le Liste du Bourgmestre de Jette n’est pas
qu’un parti politique. C’est bien plus. C’est avant
tout un mouvement citoyen, composé d’hommes
et de femmes autour d’un projet commun porté
par le Bourgmestre et son équipe. Des citoyens
engagés personnellement et collectivement
dans une démarche humaniste et au service de
la population. Et si une minorité de ses membres
est engagée à l’échelon régional ou fédéral au
sein d’autres formations avec lesquelles ils partagent des valeurs centristes et humanistes, c’est
bien un engagement citoyen indépendant, pragmatique, proche du terrain, qui guide chacun
d’eux dans son action locale.
De ce fait, et contrairement à d’autres formations présentes à échelle locale, les membres de
la LBJette ne sont pas liés à une discipline de
parti et disposent ainsi d’une plus grande liberté
de pensée. C’est ce qui lui permet de représenter au mieux la diversité jettoise.

Elle possède néanmoins un socle de référence, une base, un ADN : l’adhésion aux valeurs
qui encouragent le développement humain durable.
Egalité, dignité, solidarité ; émancipation personnelle, sociale et collective ; inclusion sociale
et respect de chacun dans sa différence et sa singularité : c’est ce socle de valeurs démocratiques
que défendent au quotidien les militants de la
LBJette, dans un esprit de tolérance et d’ouverture.
Concrètement, au travers de ces valeurs,
nous appuyons entre autres choses l’éducation
pour tou.te.s par un soutien accru aux crèches
et aux écoles, l’amélioration continue des loge-

De Lijst van de Burgemeester van Jette,
een burgerbeweging gericht op de toekomst
Wat is de Lijst van de Burgemeester van
Jette (LBJette) eigenlijk? Het is een vraag die
vaak gesteld wordt onder Jettenaren. Op enkele maanden van de verkiezingen is deze vrije
tribune dé gelegenheid om nog eens duidelijk
te maken wat de LBJette precies is, wie er in
zit, wat haar kernwaarden zijn en hoe ze werkt.
De Lijst van de Burgemeester van Jette is
niet enkel een politieke partij. Het is veel
meer. Het is vooral een burgerbeweging van
vrouwen en mannen rond een gezamenlijk
project, dat gedragen wordt door de Burgemeester en zijn ploeg. De LBJette, dat zijn
burgers die zich persoonlijk en in team inzetten voor een menselijk project ten dienste
van de Jettenaar. Het klopt dat een minderheid van hen op gewestelijk of federaal niveau
actief is binnen politieke partijen, waarmee ze
centrum- en humanistische waarden delen.

Maar toch staat binnen de LBJette het onafhankelijk en pragmatisch engagement van
burgers, dicht bij de mensen, centraal.
Hierdoor zijn de leden van de LBJette niet
gebonden door partijdiscipline en dus vrijer
hun gedacht te zeggen – dit in tegenstelling tot
de lokale afdelingen van politieke partijen. Hierdoor zijn ze beter in staat de Jetse diversiteit
te vertegenwoordigen en de belangen van élke
Jettenaar te verdedigen. Een hele troef.
Toch heeft de LBJette een gemeenschappelijke basis, een eigen DNA: centraal staat
een duurzame ontwikkeling van elke mens.
Gelijkheid, waardigheid, solidariteit; eigen,
sociale en gezamenlijke emancipatie; sociale
inclusie en respect voor eenieders eigenheid:
deze principes vormen de democratische basiswaarden die de militanten van de LBJette
dagdagelijks uitdragen en verdedigen. In een
geest van verdraagzaamheid en openheid.
Met deze waarden in het achterhoofd, gaan
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ments et des espaces publics, la valorisation
d’une activité commerciale et économique
forte. Nous poursuivons aussi l’animation d’une
vie sportive et culturelle riche, le développement de projets d’intégration sociale et culturelle et, bien entendu, la préservation d’espaces
verts et du cadre de vie. Ces actions, pour ne
citer qu’elles, traduisent un engagement permanent et dévoué de la LBJette en faveur
d’une gestion rigoureuse de notre commune,
du bien-être et de la qualité de vie des
citoyen.ne.s et des générations futures.
En cela, la LBJette se veut résolument
tournée vers l’avenir. En portant des projets
en phase avec son époque, comme le réaménagement de la Place du Miroir et la promotion de modes de transport alternatifs, elle se
refuse à l’immobilisme et démontre sa volonté
de construire un avenir durable et de qualité.
En substance, à travers sa démarche au quotidien, la LBJette s’engage pour le bien-être de
TOU.TE.S les Jettois.es. Elle tend à faire triompher le bon sens et l’intérêt général, tout en se
portant garante du respect des sensibilités de
chacun. Car elle sait qu’aucun avenir collectif
n’est possible en laissant une partie des citoyens
sur le côté.
we zo voor een stevige vorming voor elkeen
met een sterke steun voor kinderopvang en
onderwijs, een voortdurende opwaardering
van de huisvesting en de openbare ruimte, en
het valoriseren van sterke handelszaken en
bedrijven. We gaan ook voor een rijk cultureel
en sportaanbod, het ontwikkelen van culturele en sociale integratieprojecten en uiteraard het behoud van onze groene ruimte en
leefomgeving. Deze doelstellingen geven aan
hoeveel belang de LBJette hecht aan een correct beheer van onze gemeente, alsook aan
het welzijn en de levenskwaliteit van de Jettenaren en de toekomstige generaties.
De LBJette kijkt resoluut naar de toekomst. Ze weigert stil te blijven staan en toont
de vaste wil om een duurzame en kwaliteitsvolle toekomst uit te bouwen. Zo lanceert ze
projecten die mee zijn met hun tijd lopen,
zoals de heraanleg van het Spiegelplein of het
promoten van alternatief vervoer.
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Dans l’intérêt de la collectivité. Wij zijn vóór !

L

a mandature 2012-2018 touche à sa fin
et dans quelques mois, les Jettois éliront leurs futurs représentants au
Conseil communal.
Qu’il me soit permis ici de remercier notre
équipe qui a consacré beaucoup de temps et
d’énergie aux divers projets locaux. Jette est
ainsi devenue plus belle, plus accueillante,
plus sécurisée, plus dynamique !
Merci à nos Echevins Geoffrey Lepers et
Brigitte Gooris pour leurs actions innovantes
en faveur de l’enseignement, de la propreté
publique, des finances ou des affaires néerlandophones.
Merci à mes collègues Conseillers communaux Steve Hendrick et Josiane De Kock pour
leur assiduité et la pertinence des nombreuses interpellations déposées.
Merci à nos Conseillers du CPAS Marie
Vanden Avont et Pascal Liebenguth qui ont
largement contribué au rôle social de cette
institution.
Merci à nos représentants au sein des différents organes communaux. Chacun, à son
niveau, a apporté une plus-value au travail
déjà effectué.
Merci à Sven Gatz, notre ministre jettois
pour son implication très appréciée dans
notre organisation.
Merci aussi à nos deux partenaires de la
majorité communale. La loyauté et le climat
serein qui ont régné six années durant ont
permis d’aller de l’avant, sans accrocs, sans
conflits, et cela dans l’intérêt de la collectivité.

Merci aux services communaux, qu’ils
soient administratifs ou sur le terrain. Leur efficacité s’est vérifiée chaque jour.
Enfin, et surtout, merci à vous les citoyens jettois pour votre soutien aux projets menés, pour
votre patience face à certains chantiers et pour
votre fierté à faire vivre notre, votre, commune.

Samen, ensemble, kunnen we meer.
Goed onderwijs voor iedereen, buurtactiviteiten die iedereen samenbrengen, steun
voor het commerciële hart van Jette, een gezond beheer van de gemeentekas en propere
straten, daar willen we in de toekomst verder
aan werken.
Bien sûr, il reste encore du pain sur la
planche et certains dossiers demandent en-

core du travail, de l’audace et de l’abnégation.
C’est la raison pour laquelle le MR vous
présentera sous peu des nouveaux visages,
candidats au scrutin d’octobre prochain. Ils
sont déjà dans les starting-blocks, prêts à
nous renforcer et à s’investir pour leur commune. Vous les découvrirez petit à petit lors
de la campagne qui démarre.
Plus que jamais, notre groupe MR, renforcé
par nos fidèles amis de l’Open VLD, est déterminé à poursuivre la tâche que vous lui avez
confiée il y a six ans. Merci pour votre confiance.
Ensemble, continuons !
Olivier Corhay
Président du MR jettois
Chef de Groupe MR au Conseil communal

Een performante en transparante gemeente

N

-VA wil Jette uitbouwen tot een performante en transparante gemeente
die dicht bij haar inwoners staat.
Jette verdient een nette en propere stadskern met veel groen en een slimme mobiliteit
en voldoende parkeergelegenheid. Jette
moet ook een veilige gemeente zijn, daarom
pleiten wij voor een rechtvaardig lik-op-stuk-

beleid. Een verantwoordelijk bestuur stimuleert ook het lokale ondernemerschap. Kortom, voor Jette hebben wij heel wat plannen.
Uw lijsttrekkers Sara Rampelberg en Roland
Demailly zijn er klaar voor. Alvast bedankt
voor uw stem op de Jetse N-VA-lijst in oktober 2018!

